Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasavänner!
När jag skrev i
senaste Kärven
kunde jag/vi inte
i vår vildaste fantasi ana vad som
väntade världen.
Det är fortfarande obegripligt
och så sorgligt. Vi får bara hoppas att det snart minskar och
fasas ut så vi kan få träffa
varandra på ett bättre sätt igen.
Det är i alla fall tur att vi har
tillåtelse att vistas utomhus
med avstånd och få lite motion
och frisk luft.
Jag tillhör de som fortfarande jobbar och i en bransch
som gör att vi inte har några

problem med avstånden, då vi
inte har några passagerare som
kan flyga någonstans. Vi som
jobbar följer alla rekommendationer som gäller.
Innan Corona bröt ut kunde
vi alla hålla våra årsmöten och
njuta av varandras sällskap
efter jul och nyårsuppehållen.
I förra numret nämnde jag
några årsmöten vi var med på.
Vi fortsatte senare i februari
med vårt eget årsmöte i Logen
Bråviken nr 751. Vi hade nöjet
att veckan efter även besöka
Logen Filbyter nr 714.
Alltid lika trivsamt att
besöka våra loger. Tack än en
gång ni alla fina Vasa-vänner
därute i vårt avlånga land för

MSLER har ordet
Kära Vasavänner!
När jag skriver
dessa rader 3 april
är tiden verkligen
ur led. Vi är alla
påverkade av
Coronaviruset
eller Covid-19.
Själv tänker jag njuta av
våren och vår fantastiska natur.
Vi har också skaffat oss en
hundvalp som nu är nio veckor.
Hon är en labrador tik och
Einar har denna gången tagit
allt nattvak. Då barnen var små
var han pga. arbetet sällan
hemma. Jag är pensionär sedan
2 år men är inne och jobbar
extra i vården nu när många är
frånvarande.
Storlogens ER skulle ha sitt
möte i Arizona 15-17 april vilket
är inställt. När möte kommer
att hållas är ovisst i dagsläget.
Nästa Storlogemöte kommer

att hållas i Philadelphia juli
2022.
Alla loger har ställt in sina
kommande möten. Det är
kusligt tomt i min och Einars
agenda, som annars brukar
vara välfylld. Vi får alla göra
det bästa av situationen och
vara glada om vi kan få vara
friska.
Jag har fått frågor angående
Storlogesekreterare Joanie
Grahams artikel om uppdatering av arbetsordningen efter
Storlogemötet 2018.
Storlogemötet tog beslut
som skulle göra logerna i USA
och Kanada mer välkomnande
för nya medlemmar och besökare. I USA kan alla gäster och
blivande medlemmar vara med
på logemöten. Recipiender
sitter med under hela mötet
och man har gjort en förenklad
reception.
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de varma mottaganden vi alltid
får när vi kommer på besök.
Första helgen i mars kunde
vi även hålla vår Tjänstemannautbildning. Viruset hade börjat
lite smått, men ännu inte med
några restriktioner. Vi tvättade
händerna noga och valde bort
att ta i hand och krama varandra när vi träffades.
Det var 24 kursdeltagare
fördelade på kurserna för
Ordförande/Vice ordförande,
Protokollssekreterare, Ceremonimästare/Distriktsdeputerade,
Kassör/Revisorer och Webbmasters och de blev väl omhändertagna av lärarna, Einar
Forts... sid 2

Kalendarium:
• 19 maj - ER-.möte Skype
• 20 augusti - ER-möte Skype
• 19-20 sept - ER-möte
Norrköping
• 14 november - Logen
Skövde jubilerar
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DM har ordet…

Savolainen Grön, Britt-Marie
Karlsson, Birgit Hellström,
Hans Liljebladh, Ann-Sara
Liljebladh, Per-Erik Bylund,
och Michael Nihlén. Lars Bergdahl var med under lördagen.
Ett hjärtligt tack till er alla för
allt fint jobb ni lagt ner före och
under kursdagarna.

I år hade vi inte med utbildning för Kulturledare
och Logehistoriker. Vår
Distriktskulturledare
Charlotte Börjesson ordnade
dessa separat - en kursdag i
Eskilstuna med tre närvarande kursdeltagare (tyvärr
blev det några avbokningar).
Kursdag nr 2, som skulle
vara i Skövde, fick tyvärr
ställas in pga. Corona; förhoppningsvis kan den bli
av i höst.
Vi fick några mycket trevliga dagar tillsammans, med
ett som alltid fantastiskt
värdskap av Erik och Elinor
MSLER...

röstade mot dessa beslut.
Sverige berörs inte av detta
då vi har en egen Arbetsordning som är gemensam
för DL19 och 20.

Sedan jag tillträdde som
MSLER (Medlem av Storlogens Exekutiva Råd) har jag
haft möjlighet att besöka flera
loger i både DL19 och 20.
Alltid lika givande att komma
ut i våra loger och träffa er.
Jag är imponerad över det
engagemang som ni har för vår
Orden och för medlemmar
emellan. Ett stort arbete görs
för att stärka vår Orden
genom att ta emot nya medlemmar.
Jag har skickat ut många
medlemship kits, vilket är oerhört glädjande och jag hoppas
att denna positiva trend ska
fortsätta. Jag har också haft
möjlighet att besöka många
loger då de haft reception.
Vi får nu inte tappa bort de
som visat intresse för våra
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Gustavson med hjälp av
deras personal samt medlemmar i Logen Karlstad
nr 632 . Ett varmt och innerligt TACK från oss alla närvarande.
Lördagskvällen fick vi
nöjet att delta i logemötet,
ett stämningsfullt möte,
och ett mycket trevligt efterkapitel med bandet MÖR
som underhöll oss med härlig sång och musik, mestadels Sven-Ingvars-låtar.
Efter denna helg förändrades allt. All logeverksamhet stannade av i DL19, då
rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten kom
om att vi alla skulle hålla avstånd, undvika folksamlingar och alla över 70 år skulle
vara extra försiktiga.
Jag hoppas innerligt att
vi till hösten så smått ska
kunna ses igen i våra loger
och att vi redan under sommaren kanske kan träffas ute
i det gröna.
loger under dessa Coronatider.
Jag hoppas att vi kan bjuda
in dem till kommande kräftskivor och höstens möten.
Önskar er alla en god hälsa
och en fin sommar.
I Sanning och Enighet
Connie Grön
MSLER Sverige

Tjänstemannautbildning
Solen kanske lös med sin frånvaro när tjänstemän från logen
åkte till Karlstad för tjänstemannautbildning. Men den
värme, gemenskap och glädje
som våra Vasasyskon i Logen
Karlstad nr 632 bjöd på gjorde
att vi tog med oss en stor sol
hem till Norrköping!
Förutom matnyttig tjänstemannautbildning, skräddarsydd för de olika uppdragen,
deltog vi på Logen Karlstads
logemöte med tillhörande
efterkapitel. Kvällen bjöd på
god mat, bra underhållning
och trevlig samvaro.
För mig som nytillträdd
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I början av augusti
brukar vi fira Årets SvenskAmerikan (ÅSA). I år är det
DL20 som ska hålla i värdskapet, men det blir inte av
i augusti utan skjuts på
framtiden. I nuläget har vi
inget datum vi kan uppge
utan ber att få återkomma.
Vi i Exekutiva Rådet
har börjat arbetet med att
planera kommande Distriktsmöte som hålls i Norrköping om ca ett år.
Jag hoppas innerligt att
vi ska klara oss från viruset
och önskar att vi snart ska få
se en vändning och att ni
alla ska få en skön sommar
och kunna njuta av sol och
värme, trots allt.
Mina kära Vasavänner,
var rädda om er och varandra.

I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

webbansvarig, blir detta också
ett avstamp för mitt nya uppdrag. Riktigt kul var det att
Karl Jerlocks arbete med vår
hemsida har uppmärksammats
och Logen Bråvikens hemsida
användes flera gånger som bra
exempel under utbildningen!
Att få ha Karl som bollplank
och stöd i arbetet med hemsidan känns därför tryggt.
Vi säger stort tack till
DL19, till Logen Karlstad nr
632 och till alla andra som
gjorde utbildningen möjlig!
Per Wingren
Nytillträdd Webbansvarig
Logen Bråviken nr 751
Mer från deltagare
Jag heter Britt-Marie Carlsson
och tillhör Logen Bråviken nr
751. Helgen den 7 och 8 mars
deltog jag i Tjänstemannautbildning och gick på kursen
för Ordförande.
Kursen var bra upplagd,
bra lärare som gav oss mycket
information och kunskap. Vi

var nio personer som deltog
i Ordförandekursen. Vi blev
ett mycket bra gäng och lärde
känna varandra under dessa
dagar.
På lördag kväll deltog vi
alla i logemöte och efterkapitel med Logen Karlstad nr
632. Stämningen var mycket
bra, god mat och trevligt sällskap vid bordet. Vi fick fin
underhållning av tre stiliga
herrar som sjöng och spelade
gamla välkända evergreens.
På söndagen avslutade vi
vår kurs med en gemensam
lunch och sedan reste vi hem
efter många kramar.
Då jag är Vice ordförande,
och en nyligen installerad
sådan, var det mycket bra för
mig att få deltaga i denna
kurs.

Deltagare i Ordförandekursen.

och Revisorer.
Samtliga deltagare fick
information om DL19:s Årsredovisning 2019, som presenterades genom att visa PowerPointbilderna ”Vad kostar
Distriktslogen 2019/medlem”
och Medlemsstatistik 2019.
2019 års resultat minskade
det Egna kapitalet med
-23 838,35 kr. Även om det
blev ett negativt resultat så
blev det ändå något bättre än
vad som budgeterats,
-41 1187,25 kr
Medlemsantalet 2019-12-31
är 977. Nettoförlust 112 medlemmar, 83 nya och 195 tappade. Nu hoppas vi på att utdelade bidrag för medlemsvärvning ger resultat.
Årsredovisningen har tidigare skickats ut till samtliga
lokalloger.
Passar på att återigen påminna om att bidrag för Medlemsvärvararrangemang finns
att söka hos Distriktslogen.
Ansökan med specifikation av
program och beräknade kostnader skickas till Distriktssekreterare Birgit Hellström.
I Sanning och Enighet
Ann-Sara Liljebladh
Distriktskassör

Logen Stockholm

Deltagare från Logen Bråviken nr 751.

Vid pennan
Britt-Marie Carlsson
Logen Bråviken nr 751
DK har ordet
Hemkommen från
Tjänstemannautbildningen i Karlstad. En lärorik och
trivsam helg för
många Vasasyskon.
Ordförande Revisorerna PerErik Bylund och jag hade fyra
elever i kursen för Kassörer

Årets första logemöte - den
28 februari - och följaktligen
även Årsmöte, var orsaken till
att vi samlades på Västra
Trädgårdsgatan denna vackra
fredagseftermiddag. Blå himmel, strålande sol och några
minusgrader fick oss att förstå
att det fortfarande är vinter
trots frånvaro av snö.
O Hans Ögren hälsade oss
alla hjärtligt välkomna in i
Stora Ordenssalen och ett
extra välkomnande till Installationsstaben DD Roger Axelsson, O Seppo Bladbacke och
Solveig Josefsson från Logen
Skövde nr 626 och O Marianne Andersson. Logen
Kongahälla nr 702.
Dags för rapporter från
Ordföranden, Kassören,
Kulturledaren, vilka godkänVasa Kärven 2020-2

des och lades till handlingarna.
Därefter följde Revisorernas
och Förtroendemännens
rapporter. Då allt visade sig
vara till belåtenhet beviljade
logen styrelsen ansvarsfrihet.
Det känns fint när alla
tjänstemän arbetar seriöst,
ceremonier upprätthålls på ett
värdigt sätt, vacker musik
ljuder från orgeln och vi tillsammans har tillgång till ett
rikt och varierat kulturutbud.
Dags för DD Roger Axelsson med stab att ta över för att
installera logens tjänstemän,
vilket blev en mycket fin ceremoni. FDO Hans Ögren avtackades och han intog sin
plats i logesalen. Nya tjänstemän är O Maria Nihlén, VO
Ingegerd Pettersson, BPS AnnCharlotte Halén (ej närvarande, installeras senare), BCM
Leif Sahlman, SB Lill-Britt And
och LH Carl-Uno Manros.
Övriga tjänstemän är omvalda.
O Maria tackade Staben
med vackra rosor, för deras
förtjänstfulla installation och
logen för förtroendet för henne
som vår nya Ordförande.
Därefter invigdes Bo
Hjulström till Hedersmedlem
i logen med en egen HMregalie. Han har haft många
tjänstemannauppdrag och
under hela sin tid i Logen
Stockholm generöst sett till att
förstklassig underhållning av
kända sångare och musiker
uppträtt efter middagen, vilket
har varit mycket uppskattat av
alla medlemmar.

Bo Hjulström mottar sin hedersregalie från
Ordförande Maria Nihlén, med bistånd av
FFDO Håkan Holmgren.

Efter det hedrades Jonas
Ström med ett märke för tio år
i Vasa Orden av Amerika.
Som avslutning på mötet
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spelade MM Anna-Lena Engström vacker musik under
Stjärnhimlen.
Ett glas bubbel och mingel
innan vi tog plats i Bankettsalen för kvällens middag.
O Maria presenterade våra fem
gäster, vilka vi ser fram emot
att välkomna som nya medlemmar. Jordärtskockssoppa och
rödvinsbräserad griskind med
hasselnötter, gulbetor och
mandelpotatispuré, stod på
menyn och hungriga hade vi
hunnit bli.
MM Anna-Lena tog plats
vid flygeln för att testa våra
musikkunskaper. Bästa
”bordet” skulle få utse en
person som skulle sjunga för
oss. Idel välkända melodier
inom alla genrer, men inte var
det lätt att komma ihåg vem,
när, kompositör m m. Det
slutade med att Maria samlade
en kör av sina gäster och delar
ur staben och sjöng med. Rungande applåder!!
Som vanligt samlades vi en
stund i baren innan kvällen var
definitivt slut.
Text och foto: Greta Öhgren

Ceremonimästare. Bengt Björkander valdes till Ordförande
2020. Övriga styrelsen: Vice
ordförande Leif Karlsson,
Kassör Birgitta Andersson,
Finanssekreterare Ingemar
Fransson,Protokollssekreterare
Bo Jacobson, Biträdande protokollssekreterare Birgitta Tell
samt Kulturledare Birgitta
Asklander.
Valet förrättades av FDO
Barbro Björkander. De valda
ämbetsmännen installerades
ritualenligt av Distriktsmästaren Maggie Ahlin Thelin med
stab.
De avgående ämbetsmännen
Ewa och Bo Flodman, samt
Anna Odmark avtackades med

Logen Gotland
Vid årsmötesförhandlingarna
omvaldes hela styrelsen, förutom att Hans Fernström
ersätter Kjell Gardelius som

Lars Erik Ganström har mottagit sin hedersregalie. Här omringad av DK Ann-Sara
Liljebladh, Christina Malmqvist (Medlemskommittén), PS Bo Jacobsson, DM Maggie
Ahlin Thelin och O Bengt Björkander..

Logen Gotlands nya styrelse - med DM Maggie Ahlin Thelin i mitten.
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blombukett, och 25-årsnålen
tilldelades Ewa och Bo Flodman, Ewy och Sylve Klinth
samt Helene Viotti. Birgitta
Andersson fick emotta Logens
Förtjänsttecken.
Vid en speciell ceremoni
tidigare på dagen hade Lars
Erik Ganström utnämnts till
Hedersmedlem i Logen Gotland nr 624 för sina förtjänstfulla insatser under åren.
Efter årsmötet fortsatte
aftonen med middag och dans
till tonerna från Owe Björkanders orkester.
Bo Jacobsson, PS
Logen Uddevalla
Om allt hade varit som vanligt, hade det här inlägget
handlat om logemötet den
18 april i Logen Uddevalla nr
638. Men Corona ställde till
det. Och vi får kanske aldrig
veta vad Grupp två hade hittat på för att göra livet glatt
för alla oss andra.
I stället en bild/kollage,
från Logen Uddevallas hemsida, från Logemötet i februari
på Skottdagen!!!

Fotograf är Britt-Louise
och undertecknad har satt
ihop kollaget. Barbros text
lyder:
”Efterkapitlet handlade om
Svenska Amerikalinjen, ett
mycket trevligt, lärorikt och
intressant föredrag av

Torsten Torstensson. Han berättade om fångutväxlingarna
från bl.a. Amerika, som skedde
med våra svenska fartyg i neutrala hamnar.
I övrigt hade vi en mycket
trevlig kväll med ett trettiotal
medlemmar. Gästade oss gjorde
Barbro och Roger Johansson
denna kväll.”
Logen Uddevallas webbmaster Jan Larsson med biträdande hälsar välkommen till
Logen Uddevallas hemsida
http://vasaorden.com/
uddevalla/.
Lena Boustedt
Bitr. Webb
Logen Uddevalla
Logen Härnösand
Lördagen den 1 februari höll
Logen Härnösand nr 673 sitt
56:e årsmöte med 32 närvarande medlemmar. Årsmötet
öppnades av Ordförande LarsErik Magnusson. Installation
av nya och omvalda tjänstemän
med hjälp av DD Rolf Öhgren
och stab från Logen Stockholm
nr 589 genomfördes.
Två 10-årsmärken samt tre
förtjänsttecken delades ut.
Lars-Erik Magnusson avslutade årsmötet och hoppades på
stor uppslutning vid nästa
möte.
Därefter inbjöds vi till ett
festligt dukat bord av våra
värdar. Bengt Andersson ledde
allsång till middagen. Kvällens
underhållare Emma Ekebjörk
och Sussanne Engström, bjöd
på en knippe fina melodier,
som framfördes på ett fantastiskt bra sätt.
Kvällen avslutades med ett
uppskattat lotteri och en trevlig kväll tillsammans.
Fredagen den 13 mars höll
logen sitt marsmöte inför
25 närvarande medlemmar.
Ordförande Lars-Erik Magnusson öppnade mötet och ledde
förhandlingarna på sedvanligt
sätt. Förtjänsttecken utdelades
och därefter avslutades mötet
med en förhoppning om god
uppslutning vid kommande

Kvällens värdar är Per-Erik Bylund, Eivor
Bylund och Elisabeth Braaf.

möte.
Vi välkomnades sedan till
bords av våra värdar. Efter en
välsmakande måltid, höll Lars
Högberg ett intressant anförande, om ryssarnas härjningar
under sjuttonhundratalets
början. Runt 1720 brände man
gårdar efter hela Norrlandskusten, men sparade befolkningen. Trolig orsak var att de
skulle få svälta. Minnen från
detta kan ses på Länsmuseets
hemsida.
Kvällen avslutades med
kaffe och kaka och ett uppskattat lotteri.
Bo Selin, KL
Logen Knallen
Under årets två första månader
var vi kvar i ”den gamla vanliga
världen” innan Coronapandemin tog över.
Verksamheten bedrevs enligt planerna och den 18 februari samlades några logesyskon
för ett besök på Textilmuseet i
Borås, som nu visade upp ännu
en av de riktigt stora modeskaparna i utställningen Gianni
Versace Retrospective.
Förra året var vi där för att
se den uppmärksammade utställningen om modeikonen
Cristobal Balenciaga. Det vi nu
såg var alltså en fortsatt steg
mot Textilmuseets vision att
bli Nordens ledande museum
inom textil med inriktning på
mode, design, textilindustri
Vasa Kärven 2020-2

och innovativa textilier.
När utställningar av detta
format gör sin turné runt
världen och skall komma till
oss i Sverige, så landar de på
Textilmuseet i Borås. Den är
kvar här till 2020-08-16, så det
finns möjligheter för andra
loger att komma hit och se den
(se bilder på kommande sida).
Gianni Versace (1946-1997)
blev under 1980 och 90-talet en
av världens mest betydelsefulla
modeskapare. Han blandade
friskt mode och konst, antikt
och modernt, manligt och
kvinnligt. Han ritade kläder till
balett- och operaföreställningar, designade scenkläderna till
Elton Johns världsturné 1992
och klädde kungligheter som
bl.a. prinsessan Diana.
Utställningen visade ett
70-tal kreationer, både damoch herrplagg från hans glansdagar mellan 1989 och1997.
Efter att vi sett filmer från
modevisningar och hans liv,
gått många varv bland de
vackra, roliga och färgstarka
kläderna avslutade vi besöket
med gemensam lunch.
Den 22 februari hölls årets
andra logemöte. Det samlade
65 deltagare, inkl. logens
DD Lilian Julin med make Leif
Julin från Logen Kongahälla
nr 702. Under mötet presenterades och recipierades de tre
kandidaterna Gunilla och
Janne Boren samt Ingemar
Molander.
FDO Åke Swahn - assisterad av DD Lilian Julin - förrättade en högtidlig utdelning av
en rad utmärkelser: Distriktets
förtjänsttecken till KL Leine
Johansson, FDO-värdighet till
BCM Bengt Wingborn och
logens 10-årsmärke till Kjell
Hedendahl, Ingalill Hedlund
och Mona von Schedvin.
Sedan övriga, mer återkommande lokala ärenden klarats
av framförde Janne Boren de
nyintagna medlemmarnas uppskattning och tack för den
trevliga receptionen, varefter
mötet avslutades.
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marmelodier på pianot.
Sedan hon avtackats med
en vacker blombukett flyttade
vi alla över till småborden för
en stunds samvaro med kaffe,
kaka och avec som avslutning
på den trevliga kvällen.
Efter några dagar in i mars
genomfördes det årliga logemästerskapet i minigolf.
Vädret var fortfarande tufft, så
de tävlande gladde sig åt att
banan ligger inne i Boråshallen. Bollen hittade som vanligt
många oväntade vägar i de
kluriga banorna och stimulerade därmed både kamplusten
och spänningen ända fram till
den avslutande gemensamma
kaffestunden.
Strax efter denna aktivitet
slog coronaviruset till och inställde eller framflyttade alla
planerade aktiviteter för obestämd tid.
Bengt Olsson, LH

I bildcollaget visas exempel på utställningsdockor iklädda skapelser av Gianni Versace.
Där syns också några av deltagande Vasa-syskon vid den avslutande lunchen.
Sittande fr v: Gunnar Jalminger, Ann-Marie Nordell, Birgitta Friberg, Lone Jacobsen Almvik,
Leine Johansson, Elisabeth Widell och Britt-Marie Jalminger.

Vid efterkapitlet fick vi
sätta oss vid bord vårligt
dukade i rosa och vitt och
avnjuta en klassisk Wallenbergare på kalvkött från
Gunnarsbo Gård serverad med
brynt smör, ärtor, lingon och
potatismos, som blev mycket
uppskattad.
Efter maten fick vi en
stunds underhållning av AnnCharlotte Blomqvist. Hon
berättade en fängslande
historia om sin morfar, som
deltog i en segling till Syd
Orkney-öarna i Antarktis.
Där stannade de och arbetade
huvudsakligen med meteorologiska undersökningar/
mätningar tills han 1906 återkom till Sverige och Göteborg.
Ann-Charlotte avslutade med
att spela ett potpurri av som6

Nya medlemmar (blå regalia) fr v: Ingemar Molander, Gunilla och Janne Borén samt (röd regalia)
fr v CM Br Helge Karlsson, O Br Jan Elgquist och BCM Br Bengt Wingborn.
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Sveriges nationaldag
Vår Nationaldag (svenska
flaggans dag) firas den 6 juni
varje år och är en helgdag.
Tidigare firades 6 juni enbart
som ”svenska flaggans dag”
och det var först 1983 som
dagen fick status som
Nationaldag. Sedan 1996 är
Nationaldagen en salutdag
och fr.o.m. 2005 är Nationaldagen även en helgdag.
Dagen har firats på Skansen sedan 1893, då som avslutning av årets vårfest.
Innan 1893 hade den
6 juni uppmärksammats som
Gustafsdagen till minne av att
Gustav Vasa valdes till kung i
Strängnäs och Kalmarunionen slutgiltigt upphörde och
Sverige blev en självständig
stat - 6 juni 1523.
Svenska Flaggans dag startade som en idé
från grosshandlaren Nils
Ljunggren
under hans
tjänstgöring
inom landstormen sommaren
1915. Tanken var först att
den skulle firas i Stockholm
redan hösten 1915 - men
sköts fram till 1916 och då
just 6 juni.
I Stockholm hade flaggstänger rests på allmänna
platser och banker och en del
andra affärsverksamheter
stängde redan kl. 12. På ett
fullsatt Stockholms stadion
närvarade kungahuset och en
nybildad ”6-junikör” framförde ”Sveriges flagga”, en sång
komponerad för detta tillfälle
av Hugo Alfvén med text av
Karl Gustaf Ossian-Nilsson.
Från 1918 delade Kungen
ut flaggor till olika organisationer i samband med firandet.
Initiativet till firandet av
svenska flaggans dag var inte
medvetet tänkt att skapa en
formell ”Nationaldag”. När
det emellertid blev aktuellt
att införa en sådan var den
6 juni redan ett inarbetat och

självklart datum.
Många svenska högtider
har en traditionell mat förknippad kring firandet.
Nationaldagen har på många
platser etablerat en tradition
att grilla, ha picknick eller att
äta smörgåstårta.
USA:s självständighetsdag
Denna dag
firas den
4 juli och är
en federal
helgdag. Dagen firas till minne
av då de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika den 4 juli
1776 förklarade sig självständiga från Storbritannien i och
med att USA:s självständighetsförklaring ratificerades av
den kontinentala kongressen.
Dagen brukar firas med
stora fyrverkerier eller med
basebollmatcher. Just fyrverkerier kan härledas till att
13 skott avlossades 1777, först
på morgonen och sedan på
kvällen, den 4 juli i Bristol,
Rhode Island.
1781 blev Massachusetts
General Court första delstatsförsamlingen att erkänna dagen som ett delstatligt firande.
Därefter hölls första firandet
i Eastport, Maine, år 1820.
År 1870 gjorde USA:s kongress
dagen till en obetald helgdag
för federalt anställda och 1938
gjorde kongressen dagen till
betald federal helgdag.
Kanadadagen
Kanada firar sin Nationaldag
den 1 juli. Dagen firas till
minne av att de tre kolonierna
i Brittiska Nordamerika - Nova
Scotia, New Brunswick och
Provinsen

Kanada - blev
en federation av
fyra provinser
(provinsen
Kanada delades upp i Ontario
och Quebec) den 1 juli 1867.
Trots att Kanada då anses ha
blivit ett eget kungarike, behöll Storbritannien begränsad
rätt till politisk kontroll över
landet, vilket stegvis avskaffades med åren.
Fullständig självständighet uppnådde Kanada i och
med författningsändringen
Constitution Act 1982 och
dess brittiska motsvarighet
Canada Act 1982. Samma år
byttes Nationaldagen namn
till det nuvarande.
Källa: Wikipedia/pn
I dessa coronatider
är det viktigt att vi
tar hand om oss själva
i första hand. Det
finns många sätt att hålla
kontakt med nära, kära och
bekanta - mobilsamtal,
Facetime, Zoom m.m.
Du som är 70+, försök håll
dig hemma i största möjliga
mån. Du kanske har någon
som kan handla, som kan
ställa kassarna utanför dörren. Eller varför inte handla på
internet och få maten levererad till dörren.
Tids nog kommer vi att
träffas igen, men tills dess är
det viktigt att inte utmana
ödet.
Pia Norrman,
Redaktör
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Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen Norra Sverige nr 19

Inbjuder till
Vasakväll 13 maj 2021
och
Distriktsmöte
14-15 maj 2021

Elite Grand Hotel, Norrköping
Hjärtligt välkommen hälsar
DL19:s Exekutiva Råd
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