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DM har ordet 
Kära Vasavänner! 
Just idag är det 
20200202, ett 
unikt datum, ett 
palindromtal, som 
kan läsas lika både 
framlänges och baklänges över 
hela världen! Det har inte hänt 
på 900 år sägs det. Tänk vad vi 
får vara med om. 

När jag senast skrev till  
Kärven hade vi några julmöten 
att se fram emot. Kurt och jag 
var med på två stämningsfulla 
julloger, vår loge Bråviken nr 
751, den 7 december och  
Logen Eskilstuna nr 633 den  
14 december. 

Nu hade vi jul- och nyårs-
firande framför oss, och för 
många av oss en längtan efter 
snö. Nu vet vi att för oss söder 
om Dalälven har detta med snö 
och ”riktig” vinter uteblivit. 
Mycket regn fick vi och idag så 
blommar snödroppar i vår träd-
gård. Märkliga förhållanden. 

I vår familj, som vuxit upp  
i Kiruna, har vi saknat en vit 
jul, så vi valde att hyra en stuga 
och bilade till Björnrike/Vem-
dalen. Väl framme kände vi  
sådan glädje. Det knarrade  
under fötterna när vi gick och 
fullt med snö på trädgrenarna. 
Vi fick en underbar vecka; fina 
backar, julkortsvackra vyer,  
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en liten julgran och pynt gjorde 
vår stuga ”julig”. Ett härligt sätt 
att ladda batterierna på. 

Tyvärr slutade året med att 
Logen Vänersborg nr 471 lades 
ned den 29 december. De har 
kämpat många år för att få 
tjänstemän till alla poster men 
till sist gick det inte längre. Det 
är mycket beklagligt och led-
samt att den näst äldsta logen  
i DL19 inte längre finns kvar. 
Några av logemedlemmarna 
valde glädjande nog att gå över 
till Logen Uddevalla nr 638 och 
några gick tidigare till Logen 
Lidköping nr 636. 

 

Logen Knallen 
Vårt 30-årsjubiléum fram-
skymtade i förra utgåvan av 
Kärven, men här skall vi delge 
våra läsare mera detaljer om 
detta. Vid festen presenterades 
en jubileumsskrift, som tagits 
fram under året av en studie-
cirkel med nio deltagare.  
Skriften redovisar de gångna 
årens skiftande verksamheter 
illustrerat med många glada 
bilder. 

Själva jubileumsfesten blev 
en succé! Vi var sammanlagt  
111 deltagare, varav 73 egna 
medlemmar och 38 gästande 
syskon från nio andra loger.  

Vårt jubileum hedrades  
således av bl.a. fyra tjänstemän 
från Storlogen Sverige, fyra  
representanter för Distrikts-
logen Norra Sverige, fem  
distriktsdeputerade och fyra 
ordföranden. Ett stort antal 
telegram och gåvor av skilda 
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Kalendarium: 
• 13 februari - ER Skypemöte 
• 6 mars - ER-möte Karlstad 
• 7-8 mars - tjänstemanna-

utbildning, Karlstad 
• 18 april - Logen Enköping 

jubilerar 
• 14 november - Logen 

Skövde jubilerar 

slag överlämnades.  
Vid efterkapitlet hade  

köket överträffat sig självt!  
Det serverades en utsökt tre-
rätters måltid med goda dryck-
er därtill. Vår egen Knallekör 
framträdde och underhöll oss 
under måltiden. Av de 48 sys-
kon som var chartermedlem-
mar finns idag elva kvar. Åtta 
av dessa deltog i festen och 
hedrades med blommor.  

Kören framförde en jubi-
leumssång, skriven av Bengt 
Olsson, till Chartermedlem-
marnas och logens ära. Vid 
kaffet underhöll David Carbe 
och Johan Walter oss med 
gamla evergreens och nya 
schlagers. Firandet slutade 
inte förrän en ny dag hunnit 
börja.  

Thanksgiving Day firades 
den fjärde torsdagen i novem-
ber, som i år inföll den 28:e,  
av hela USA men bl.a. också  
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Januari månad kom och våra 
årsmöten närmade sig, men 
först reste vi till Täby. Vi fick 
sällskap av MSLER Connie 
Grön och SLD Einar Savolainen 
Grön och var med på Logen 
Stockholms traditionella tret-
tondagsbal. Vi var ca 35 perso-
ner som träffades och hade 
trevligt tillsammans. 

Nu har en hel del loger haft 
sina installationer av nya tjäns-
temän, några loger har sina i 
februari. Vi har haft nöjet att 
vara med och installera tjänste-
männen i tre loger.  

Vi började den 18 januari 
med Logen Uddevalla nr 638, 
där Jan Ek från Logen Bråviken 
nr 751 är DD. DKL Charlotte 
Börjesson, Kurt Thelin, och 
Anette Ek var med i staben. 
Helgen 26–27 januari tog vi oss 
sjövägen till Gotland och till-
sammans med Kurt,  DK Ann-
Sara och Sören Liljebladh in-
stallerade vi tjänstemännen  
i Logen Gotland nr 624.  

1 februari bilade vi tillsam-
mans med våra logevänner Jan 
och Anette Ek till Enköping 
där Kurt är DD. Mycket trev-
liga årsmöten.  

Vi är så tacksamma för all 
värme vi känner från logemed-
lemmarna när vi kommer på 

DM har ordet… 

besök. Alla har ordnat så fint  
i sina lokaler med underhål-
lande efterkapitel, musik, dans, 
intressanta berättelser om 
Amerikas historia. Ett varmt 
Tack till er alla för det varma 
mottagandet vi får när vi kom-
mer och hälsar på i era loger. 

Vi har många härliga, enga-
gerade, entusiastiska loge-
syskon runt om i landet.  
Tack till er alla för det arbete 
ni lägger ner för Vasa Orden  
av Amerika och era lokalloger.  

Inom Exekutiva Rådet hål-
ler vi nu på att skicka ut offert-
underlag till några hotell och vi 
räknar med att på ER-mötet i 
Karlstad den 6 mars kunna  
presentera ort, plats och datum 
för nästa Distriktsmöte.  

Tjänstemannautbildningen 
7–8 mars i Karlstad planerar vi 
just nu och vi har fått in en del 
anmälningar. Vi hoppas många 
loger vill skicka medlemmar på 

 

loger vill skicka medlemmar på 
utbildningarna. Det är alltid 
berikande att få lära sig lite 
mer och inte minst att träffa 
andra Vasavänner från olika 
loger. Jag ser med glädje fram 
emot att få träffa många av er  
i Karlstad. Varmt Välkomna. 

Vi har reviderat och upp-
daterat en hel del dokument 
och fortsätter att gå igenom  
DL19:s hemsida.  

Två loger i vårt distrikt har 
meddelat att de ska fira sitt 
jubileum. Först ut är Logen 
Enköping nr 646 som firar 60 
år den 18 april. Logen Skövde 
nr 626 firar sin 70-årsdag den 
14 november. 

I år är det DL20 som står 
som värdar för Årets-Svensk 
Amerikan. Vi i ÅSA-kommit-
tén jobbar på med planeringen 
och återkommer längre fram. 

Jag önskar er alla lycka till  
i era loger och att vi alla får 
trevliga sammankomster under 
vårterminen, Kurt och jag  
ser fram emot att träffa många 
av er.  

Njut av vårvintern (eller om 
det nu bara blir vår direkt för 
en del av oss) och var rädda om 
varandra. 

I sanning och enighet 
Maggie Ahlin Thelin 

DM DL19 

Logen Knallen... 

av Knallen i Borås. I samman-
komsten deltog ett 60-tal  
personer, inklusive sex gäster, 
varav logens DD Lilian Julin 
med make samt två gäster från 
Logen Lidköping nr 636.  
Under logemötet stod bl.a. 
valet av tjänstemän för år 
2020 på agendan. Ordförande 
Jan Elgquist omvaldes liksom 
nästan alla övriga tjänstemän.  

Vid efterkapitlet inledde 
Mats Brandt med att berätta 
om bakgrunden till dagens 
firande. Traditionen säger  
att en grupp puritanska pil-
grimer, som förföljdes först  
i England och sedan i Neder-
länderna flydde över havet 
med skeppet Mayflower och 

kom till Amerikas ostkust i 
december 1620. De lyckades 
etablera samarbete och goda 
relationer med indianerna och 
efter det första årets mycket 
goda skörd bjöds dessa in till  
gemensam skördefest. Det är 
detta som nu firas främst i 
USA, men även i Kanada och 
ytterligare några länder.  

Och så kommer det sig att 
vi denna torsdag fick avnjuta 
en god middag med kalkon och 
föreskrivna tillbehör.  
På sedvanligt sätt hade Åke 
Swahn redan inhämtat den 
högtidliga proklamation som 
Presidenten i USA alltid avger 
denna dag och med möda över-
satt den från ålderdomligt  
högstämd amerikanska till  

begriplig svenska.  
Under den avslutande 

kaffestunden kom vi överens 
om att President Donald 
Trumps talskrivare beträf-
fande innehållet anslutit sig 
väl till traditionen.  

Årets Julsammankomst 
samlades vi till den 8 decem-
ber. Arrangemanget lockade  
57 deltagare, varav sex gäster, 
som kom till Abecita Konst-
museum, där vi aldrig tidigare 
haft något möte. Det ruggiga 
vädret gjorde oss frusna på 
vägen dit, men när vi väl kom-
mit in värmdes vi genast upp 
av glögg och mingel.  

Snart satt vi lyssnande 
framför paret Berit och Bengt 
Swegmark, som berättade om 

Installationsstaben vid Logen Gotlands 
årsmöte. 
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hur de i mer än 50 år har sam-
lat all den konst som nu visas 
här. Samlingen växte och 
fyllde snart deras hem. Då 
byggde de om tre våningar i 
sin textilfabrik, till museum.  

I denna anrika industriella 
miljö visas nu internationellt 
foto och grafik från Europa 
och USA samt nordisk textil-
konst på en total yta av 2 400 
m2. Ägandet har numera förts 
över till en stiftelse, i vilken 
paret Swegmark fortfarande  
är djupt engagerade.  

Vi blev guidade genom 
samlingen, som är unik i 
Europa och består av ca 400 
verk, representerade av ett  
30-tal konstnärer. Vi såg 
konstverk av Andy Warhol, 
David Hockney, Roy Lich-
tenstein, Louis Bourgeois bara 
för att nämna några av alla de 
världsberömda konstnärer 
som finns här. En stor del av 
samlingen upptas av fotogra-
fier och här finns t ex en hel 
avdelning med foton av Hasse 
Persson, som är känd i hela 
världen och som var chef för 
Borås konstmuseum i många 
år. Just nu fanns också en av-
delning med många verk av 
Inka Kivalo, vinnare av The 
Nordic Award in Textiles 
2019, som årligen delas ut  
i textilstaden Borås  

Det fanns alltså mycket 

intressant att titta på, men till 
slut samlades vi alla - mätta på 
konst men hungrande efter 
julmat - för att njuta av vackert 
upplagda och mycket välsmak-
ande jultallrikar.   

Birgit hade försett oss alla 
med ett julsånghäfte och korta 
avbrott i ätandet gjordes för 
att gemensamt sjunga visor till 
vårt kalas, till ölet, snapsen 
och så småningom också till 
julen.  

Som vanligt hade alla del-
tagare vid ankomsten lämnat 
en julklapp på det ansenliga 
vinstbordet. Detta blev efter 
maten och lottförsäljningen 

föremål för successiv plund-
ring efter hand som vinstdrag-
ningen genomfördes. Och 
även om slumpen gjorde nå-
gon av oss vinstlös i lotteriet, 
så var alla nöjda med denna 
årets sista sammankomst.  

Som avslutning på vår 
hälsning från Logen Knallen 
vill vi också berätta att vi 
hade vårt Årsmöte 2020 lör-
dagen den  
25 januari. Det samlade 59  
logemedlemmar och ett in-
stallationsteam från vår 
grannloge Kongahälla nr 702 
bestående av DD Lilian Julin 
med make Leif Julin samt VO 
Sten-Åke Jonasson med maka 
Gerd Jonasson.  

Mötet inleddes med  
parentation över vår syster 
Rosa Johansson Karlekvist, 
som vid en ålder av 92 år  
lämnade oss i december.  

Verksamhetsberättelser 
och ekonomisk redogörelse 
lästes upp av respektive  
tjänsteman, styrelsen bevil-
jades ansvarsfrihet och budget 
för innevarande år godkändes. 

Medlemsantalet ökade  
under året från 100 till 101. 
Ekonomin är god. Avgående 
tjänstemän tackades och för-
tjänsttecken utdelades till 
fyra syskon, bl.a. till CM 
Helge Karlsson, som fick  
 De nyinstallerade tjänstemännen för 2020 - 2021 samlade i logesalen 

Logens medlemmar tar för sig av glöggen. 
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Distriktslogens förtjänst-
tecken.   

Avslutningsvis genom-
fördes installation av 2020-
2021 års tjänstemän. I de flesta 
fall var dessa omvalda, men två 
nya tjänstemän, som tar plats i 
styrelsen valdes, nämligen  
BPS Monica Johansson och  
FS Göran Bengtsson.  

Till efterkapitlet anslöt sig 
fem gäster och därmed var vi 
totalt 68 syskon och gäster, 
som satte oss till det festligt 
dukade bordet och avnjöt en 
komplett och välsmakande 
middag.  

Innan bordet bröts fick vi 
lyssna till en av våra gäster, 
Helen Flensburg, som berät-
tade om Ludwig van Beet-
hoven med anledning av att vi  
i år firar 250-årsminnet av 
hans födelse. Helen berättade 
initierat och underhållande 
om hans liv och verk. Med 
detta i tankarna strömmade 
sedan alla till det väntande 
kaffet och bakelsen, som av-
slutade kvällen. 

Hans Holmqvist LH 2019 
Bengt Olsson LH 2020 

 
Logen Lidköping 
Logen Lidköping nr 636 arran-
gerade den 17 november en 
afton med emigrationen till 
Nordamerika som tema. Syftet 
var att rekrytera nya medlem-
mar till logen. Ungefär hälften 
av gästerna var presumtiva 
medlemmar.  

Vårt syfte presenterades 
under aftonen, varvid vi fram-
höll den goda gemenskapen  
i logen, samhörigheten med 
våra emigranter och släkter  
i Nordamerika samt de kul-
turella aktiviteterna i logen. 

Ett drygt 60-tal gäster 
kunde redan vid entrén mingla 
och besöka ett bokbord med 
en stor mängd litteratur,  
kartor och annat material  
i ämnet. Entrémusiken spela-
des av Peter Skarpvold och 
Johan Silverhjelm, vilka tidi-
gare har spelat vid evenemang 
anordnade av Vasaorden i Lid-
köping. 

Aftonen inleddes med ett 
föredrag om emigrationen av 
Jan-Ove Ahlgren från Logen 
Lidköping. Han pekade på 
olika orsaker till migrationen, 
bl.a. fattigdom och arbetslös-
het. Han presenterade också 
kartor över vanliga resvägar till 
Amerika. Särskilt givande var 
utbredningskartorna över 
USA, vilka visade platser där 
olika nationers utvandrare har 
slagit sig ner. Det visade sig att 
tyskarna var flest. En mycket 
intressant film med inslag om 
svenskbygderna avrundade Jan
-Oves föredrag.  

Gästerna kunde sedan inta 
en lättare kvällsmat i form av 
baguetter med kyckling.  
Under tiden musicerade Peter 
och Johan. Borden pryddes av 
flaggor från Sverige, USA och 
Kanada. 

Efter maten visade Char-
lotte Börjesson, Distriktskul-
turledare, hur man hittar sina 
släktingar i olika databaser,  
de flesta utlagda på Internet. 
Där finns ett rikt material både 
gratis och avgiftsbelagt. Bland 
källorna kan nämnas skepps-
listor, folkräkningar, indexe-
rade emigrantdatabaser, för-
samlingsböcker och telefon-
kataloger. Härtill kommer 

brev, dokument m.m. som kan 
finnas hos släktingar till emi-
granterna. Charlotte menade 
att det är absolut ingen omöj-
lighet att hitta sina utvandrade 
släktingar i de såväl svenska 
som amerikanska källorna.  

Kvällen avslutades med  
en fantastisk och färgrik upp-
visning av Lidköping Lindy  
Hoppers under ledning av 
Janne Larsson. 

Logen Lidköping vill avslut-
ningsvis tacka Exekutiva  
Rådet för Distriktslogen Norra 
Sverige nr 19 för det ekono-
miska bidraget, vilket tillsam-
mans med andra intäkter 
gjorde det möjligt att arrangera 
Emigrantaftonen.  

Jan-Erik Björk, KL 

 
Logen Härnösand  
Fredagen den 18 oktober höll 
Logen sitt andra höstmöte  
med ett 40-tal medlemmar när-
varande. Logen firar 55 år och 
besöktes av Distriktsmästare 
Maggie Ahlin Thelin med  
maken Kurt som hedrade oss 
med sin närvaro. Ordförande 
Lars-Erik Magnusson öppnade 
mötet och genomförde för-
handlingarna.  

Vi kunde också hälsa sju 
nya medlemmar välkomna i vår 
Loge. Därefter välkomnades 
medlemmarna till bords av 
kvällens värdar som bestod av 
enbart herrar. Efter en välsma-
kande måltid och kaffe, vidtog 
ett lotteri med många glada 
vinnare.  

Fredagen den 22 novem-
ber höll Logen sitt tredje höst-
möte med 31 närvarande med-
lemmar. Ordförande Lars-Erik 
Magnusson öppnade mötet och 
hälsade Distriktsdeputerade 
Rolf Öhgren och makan Greta, 
samt övriga medlemmar väl-
komna. Därefter genomfördes 
förhandlingarna.  

Vi välkomnades sedan till 
bords av våra värdar och kunde 
sedan avnjuta en mycket väl-
smakande måltid tillagad på 
torskrygg med mandelpotatis-
puré.  

Örjan Leek visade sedan 

Jan-Ove Ahlgren visar platser där skandi-
naverna slog sig ner 

Charlotte Börjesson visar  emigrantdata-
baser av olika slag 
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bilder från Härnösand, så långt 
tillbaka som slutet 1800-talet, 
då inga broar fanns och man 
rodde från Fastlandet till  
Hernön. Sedan allt som bygg-
des upp på 1900-talet. Mycket 
intressant historia att ta del 
av.  

Efter kaffet vidtog ett lot-
teri med många glada vinnare.  

Bo Selin , KL 
 
Filmafton Logen Göteborg  
Logens KL Monica Olsson, och 
undertecknad Charlotte, hade 
under våren sett filmen ”En 
enkel till Amerikat” på en  
biograf i Göteborg. Det är  
en dokumentärfilm om den 
svenska emigrationen kring 
förra sekelskiftet. Där träffade 
vi filmskaparna Kjell Anders-
son och Anitha Karlsson och 
av dem köpte Charlotte en 
kopia av filmen på DVD med 
tanke på att den är perfekt att 
visas inom Vasa Orden. 

I november när Logen  
Göteborg hade filmafton visa-
des filmen ”En enkel till Ame-
rikat” för logens medlemmar. 
Kjell Andersson och Anitha 
Karlsson var bjudna för att  
berättade om filmen, handling-
en och hur filmen kom till. 
Anithas släktingar som emi-
grerade är grundstenen i fil-
men och vi får följa dem och 
hur deras liv blev i Amerika.  

I filmen finns interjuver 
med amerikanska svenskätt-
lingar som är insatta i emigra-
tionen och emigranternas liv  
i Amerika. Bruce Karlstedt,  
President för American Swe-
dish Institut i Minneapolis i 
Minnesota och Årets Svensk- 
Amerikan 2018, och Lynne 
Blomstrand Moratzka, Chef 
för Gammelgården Museum i 
Scandia, Minnesota, är två av 

de som är intervjuade i filmen. 
Filmen uppskattades myck-

et och vid Tjänstemannakursen 
för Kulturledarna och Loge-
historikerna kommer  
filmen att visas.  

För de loger som är intres-
serad av en filmvisning går det 
bra att kontakta Charlotte som 
kan komma och visa filmen. 
Filmen är en timma lång. En 
engelsk version av filmen har 
Charlotte köpt och skänkt till 
Vasa Arkivet i Bishop Hill. 

Charlotte Börjesson 
BKL Logen Göteborg nr 452  

DKL DL19. 
(charlotte.borjesson@telia.com)  
 

Logen Stockholm 
Millesgården 16 november  

Nio medlemmar i Logen Stock-
holm nr 589 sammanstrålade 
på Millesgården för en lunch/
kaffe och för att därefter se 
utställningen om tre kvinnliga 
konstnärer, vilka bland annat 
upplevde förra sekelskiftet, 
Strindberg, Fredrika  
Bremer, Första världskriget 
och kvinnlig rösträtt. 

De tre utbildade konstnä-
rinnorna” intresserade sig för 
livets andliga frågor, spiritism, 
astralvärlden, olika religiösa 
riktningar, antroposofi m m, 
deltog i seanser, samarbetade 
ibland i olika sammanslutning-
ar och uttryckte sina tankar 
och visioner på olika sätt i sina 
konstverk.   

Hilma av Klint (1862-1944) 
började sin bana med land-
skaps- och porträttmålning, för 
att sedan arbeta med abstrakt 
måleri där ”tempelmålning-
arna” blev hennes stora, allt 
uppslukande projekt. Hon 
tänkte sig samla tavlorna i en 
framtida ”Tempelbyggnad”. 

Hennes brorson Erik ärvde 
målningarna, fler än 1000 tav-
lor, Hilmas instruktioner om 
hur de ska tolkas och att de 
inte fick visas förrän 20 år efter 
hennes död. 

Anna Laestadius Larsson 
har skrivit en mycket intres-
sant bok, ”HILMA. En roman 
om gåtan Hilma av Klint”,  

 
vilken kom ut i pocket 2018 
och ger en förklarande bild av 
Hilmas tankevärld och liv. 

Tyra Kleen (1874-1951)  
var diplomatbarn, utbildade 
sig i Tyskland och levde bland 
annat i Paris och Rom. Hon 
kom till Sverige 1909, stude-
rade de religiösa tankarna om 
livet och döden och levde på 
Lidingö som konstnär, författ-
are och illustratör. Hon testa-
menterade sina konstverk till 
Riddarhuset och verken fick 
inte röras förrän 50 år efter 
hennes död. Nu förvaltas de på 
Valinge gård i Jönåker. 

Lucie Lagerbielke (1865-
1931) beskrevs som en intellek-
tuell och religiös mystiker och 
mångsysslare som intresserade 
sig för livets hemligheter i alla 
dess former. Lucie var den enda 
av de tre som levde i ekono-
miskt överflöd, vilket kan ha 
gjort henne friare att prova på 
allt möjligt som intresserade 
henne.  

Hon skrev små häften om 
religion, liv och strid m m,  
ritade bekväma kläder för 
kvinnor, samtidigt som hon 
tecknade och målade. De första 
teckningarna signerade hon 
med Paula, men senare an-
vände hon sitt riktiga namn.  

Vi hade fått se tre kvinnliga 
konstnärers olika uttryck för 
den tidens tankar om att det 
finns en värld bortom det vi 

Logesyskonen på Millesgården. 
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kan se och deras försök att  
visualisera och göra sin värld 
begriplig. Jag är inte säker på 
att jag begrep, men intressant 
var det att se tavlorna och jäm-
föra deras olika sätt att måla 
sina tankar. 

Tack KL Birgitta Wes-
terlund för att du ordnade be-
söket. 
Arbetsmöte och Jullunch  

Regn, regn… Inte kunde vi tro 
att vi skulle på jullunch denna 
14 december, men när vi steg in 
i lokalen på Annebodavägen 39 
möttes vi av stämningsfull  
musik och sprakande brasa på 
den stora bildskärmen.  

Borden var dukade i julens 
färger, rött och grönt och 
glöggmuggarna framställda.  
Jonny Svensson, Kerstin Sand-
berg och programkommittén 
hade ägnat några fredagstim-
mar åt att ställa i ordning allt-
sammans. 

O Hans Ögren hälsade oss 
välkomna och på dagordning-
en stod val av tjänstemän, fast-
ställande av årsavgift och re-
ceptionsavgift. Budgeten 
hänsköts till årsmötet, efter-
som styrelsen inte hunnit be-
handla den ännu. 

Som avslutning läste  
PS Birgitta Sjöberg Eriksson  
senaste brevet från vår emi-
grant Maths-Ove Järpenfjord, 
som börjar känna sig hemma  
i USA nu.  

Vår MM Anna-Lena Eng-

ström satte sig vid det ny-
stämda pianot och spelade och 
sjöng medan julmaten hämt-
ades från restaurangen och  
dukades fram. Där fanns allt, 
ägg med tillbehör, olika sill-
inläggningar, rökt och gravad 
fisk med såser, Janssons  
frestelse, pressylta, köttbullar, 
prinskorv, skinka och potatis, 
mjukt och hårt bröd, smör och 
ostar och struvor och godis till 
kaffet. Allt smakade förträffligt 
och vi backade hela tiden. Ändå 
orkade vi inte länsa  
faten.  

Lennart Andersson hade 
försett oss med 12 olika snaps-
visor, så Anna-Lena hade ett 
styvt arbete med att varva mat 
och piano/sång och vi sjöng 
med förstås. Vilken härlig  
eftermiddag, som sträckte sig 
långt in på kvällen. Vi hann 
prata och umgås med varandra 
innan det var dags att önska 
God Jul! Stort tack till alla som 
hjälpte till. 
Pepparkakshus från Polen  

Den 10 januari besökte 12 sys-
kon och en gäst, Millesgården 
igen, men nu var det gamla 
pepparkakshus som lockade. 
Många hus och vackra hus, 
med fantastiska detaljer, visa-
des upp i konstnärens hem. Vi 
gick runt borden flera varv, för 
att inte gå miste om något och 
undrade hur husen packats för 
att klara transporten.  

Så många pepparkakor in-

spirerade till ”fika” i Lanthan-
deln. Vi lyckades ordna ett 
”trettonbord” så vi alla tillsam-
mans kunde umgås innan vi 
åkte, var och en hem till sig.  

Tack KL Birgitta Wester-
lund för arrangemanget. 
Trettondagsbal  

5 januari 1934 instiftades Logen 
Stockholm och det brukar vi 
fira med bal. Så också i år och vi 
gladdes åt att välkomna  
DM Maggie Ahlin Thelin och 
maken Kurt från Logen Bråvi-
ken nr 571, MSLER Connie 
Grön, SLD Einar Savolainen 
Grön, Jan-Ove Ahlgren och 
Gaby Kling från Logen Lidköp-
ing nr 636 samt ytterligare sju 
gäster.  

Toastmaster för kvällen  
var Håkan Holmgren och han 
välkomnade oss till mingel, 
bubbel och sång av Mona  
Rosell, innan vi satte oss till 
bords. O Hans Ögren presente-
rade alla gäster och hälsade oss 
alla välkomna. 

Under middagen fick vi 
mera musik av kvällens band, 
Christina & CO och Mona  
Rosell. När varmrätten kom 
överraskade köket oss med en 
synnerligen okonventionell 
lösning. Den grillade hjortfiléns 
bas på viltkorv, höstprimörer 
och brun whiskeysås fick bli 
bas även till den halstrade  
rödingen. Garanterat ”kvällens 
snackis”! 

DM Maggie tackade för  

Anna-Lena Engström ser till att vi sjunger 
med. 

Marie Jensen och Maria Nihlén studerar pepparkakshusen. 
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maten, MSLER Connie berät-
tade vad en MSLER gör och  
Jan-Ove blev ombedd att  
berätta en historia. Han har en 
uppsjö av roliga sådana på la-
ger och behövde bara 30 se-
kunders betänketid för att 
välja en. Applåder! 

Därefter startade dansen 
till Christina & CO, vilka spe-
lade härliga jazzlåtar varvat 
med en och annan gammal 
välkänd schlager. Christina 
hade en mycket behaglig röst 
och även om man inte dansade 
var det skönt att lyssna på mu-
siken. 

Då många av oss sov på  
hotellet, blev vi sittande kvar 
efter musiken tystnat. Det är  
så fantastiskt roligt att träffa 
Vasasyskon från andra loger 
också och bland annat, utbyta 
tankar och idéer om det fort-
satta Vasaarbetet.  

Några magar kurrade och 
efter nattamaten, hamburgare 
från Max tvärs över gatan, sa 
vi god natt. 

En regnig morgon hade 
smält bort gårdagens snö, god 
frukost och fortsatta samtal 
med våra vasavänner avslutade 
festhelgen. 

Text och foto: Greta Öhgren 
 
Saint Patrick´s Day 
Sankt Patriks dag är Irlands 
nationaldag och firas den 17 
mars. Dagen firas till minne av 
landets skyddshelgon  
Patrick. 

I USA, Kanada, Storbritan-
nien och Irland är det tradition 
att ha gröna kläder på sig. Om 
man ser någon som inte bär 
vare sig kläder eller accessoa-
rer i grönt, har man enligt 
amerikansk tradition, tillåtelse 
att nypa dem. 

Sankt Patrick är även känd 
som den person som införde 
kristendomen på Irland.  
Klöverblad sym-
boliserar också 
Saint Patrick´s 
Day då Sankt  
Patrick,  enligt 
legenden, använde 

blad av trådklöver som en lik-
nelse för att förklara Treenig-
heten. 

Många irländare skickar  
levande trådklöverplantor till 
släkt och vänner världen runt 
lagom till St  Patrick´s Day. 

2008 uppmärksammade de 
romersk-katolska kyrkan högti-
den istället två dagar tidigare, 
vilket är mycket ovanligt. Detta 
skedde eftersom den tidiga 
påsken medförde att dagen 
sammanföll med stilla veckan. 

 
April Fools´ Day 
1 april är en årlig tradition som 
tillåter practical jokes, lustig-
heter och lurendrejerier - på ett 
harmlöst sätt.  Traditionen ver-
kar komma från 1500-talet  och 
redan i mitten av 1600-talet fö-
rekom att tidningar publicerade 
aprilskämt, något som fortsätter 
även idag.  

Denna dag är inte en helgdag 
någonstans förutom i  Odessa, 
Ukraina. Här uppstod helgda-
gen 1973 och firades  med stor 
parad genom stadskärnan, gra-
tis konserter, gatumarknader 
etc. Alla deltagarna klädde sig i 
roliga kläder. Speciella souveni-
rer togs fram och såldes överallt. 
Sedan 2010 inkluderar festivalen 
även en internationell Clown 
festival. 

 I Italien, Frankrike, Belgien 
och fransktalande områden av 
Schweiz och Kanada kallar man 
dagen ”April fish”. Där är tradi-
tionen att man försöker fästa en 
pappersfisk på någons rygg 
utan att personen märker det.  

I de spansktalande länderna 
heter dagen ”Dia de los Santos 
Inocentes” och firas med en fes-
tival - men sent i december.  

I Irland är det tradition att 
be en trovärdig vän att leve-
rera ett ”important letter” till 
någon namngiven person. 
När brevet sedan öppnas in-
nehåller det orden Send the 
fool further (skicka ”dåren” 
vidare). 

Många massmedier hittar 
ofta på lurigheter. Ni kommer 
säkert ihåg när man föreslog 
att man skulle trä en nylon-
strumpa över den svartvita 
tv:n för att få färg. Många 
testade… utan resultat! 

Så var vaksamma denna 
kommande 1:a april - man vet 
aldrig vad som väntar runt 
hörnet. 

Vad heter denna dag på 
våra grannländers språk?  
Danska/norska - aprilsnar 
Finska - Aprillia, aprillia, syö 
silliä, juo kuravettä päälle 
(april, april, ät sill och drick 
lervatten till) 
Tyska - April, April, der 
macht was er will (April, 
April, gör han vad han vill). 

PN /Källa: Wikipedia 
 
 

 
Önskar alla  

Vasavänner  
en riktigt fin  

Alla Hjärtans Dag! 
 


