Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasa Vänner,
Nu skriver vi år
2021 där vi nu
redan passerat
första månaden
och snön kom
och lyste upp
även till de
södra delarna av landet denna
månad.
"Normala" år hade jag berättat om julloger och några årsmöten, men denna eländiga
pandemi har satt stopp för det.
Det känns i alla fall som en ljusning finns framför oss. Vaccineringarna har börjat, vilket vi får
hoppas gör livet lättare för oss
alla.
Gällande våra möten så vet

jag att en del loger har digitala
och några har fysiska styrelsemöten. Någon loge kommer
även att ha ett digitalt årsmöte.
Om vi kan ha fysiska möten
beror naturligtvis på möjligheten att hålla till i en stor lokal
där vi kan hålla avstånd. Det
viktigaste är att vi håller kontakten med varandra i logerna
på ett eller annat sätt. Det finns
loger som ordnar träffar och
promenader utomhus, även
vintertid.
Ni kan läsa ett reportage om
detta från min loge i denna utgåva av Kärven.
Det är kämpigt, tufft, ledsamt och tråkigt för oss alla.
Vi måste fortsatt försöka hålla i
och hålla ut.

Minnesord om
VDS Barbro Hult
Den 8 januari
somnade vår
logesyster
Barbro in efter
en kort tids
sjukdom.
Barbro var en
hängiven och
positiv Vasasyster. Ingenting var omöjligt
för henne och vi har haft så
många roliga stunder tillsammans.
Barbro gick med i Vasa
Orden och Logen Bråviken nr
751 år 2003. Hon hann med en
hel del tjänstemannaposter och
skötte dem utmärkt. Barbro
har varit BPS, PS, VO och valdes på årsmötet 2020 till
logens Ordförande.

Barbro var också DD i Logen
Mälardrottningen nr 563 åren
2015-2017.
På Distriktsmötet 2019
valdes Barbro till VDS (Vice
distriktssekreterare), vilket
hon skötte mycket bra.
Vi kommer att sakna
Barbro, en kär vän, både i
lokallogen och i Exekutiva
Rådet.

Vi binder en krans av minnen
De vackraste och finaste vi har

Vi vet att de aldrig skall vissna
Hos oss är du alltid kvar.
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

Vasa Kärven 2021-1

Tyvärr har en loge i DL19
känts sig nödgad att lägga ner
logeverksamheten. Logen
Filbyter nr 714s medlemsantal har krympt kraftigt de senaste åren, och nu fick de inte
längre ihop tillräckligt med
tjänstemän.
Tidigare denna månad nåddes vi av det sorgliga beskedet
att DL19s Vice distriktssekreterare, tillika Ordförande i
Logen Bråviken nr 751, Barbro
Hult avlidit.
En fin Vasa syster som kommer att lämna ett stort tomrum
efter sig, saknad av många.
Exekutiva rådet har nästa
ER-möte via Skype den 11 februari, därefter kommer vi att
träffas 5-7 mars i
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DM har ordet…

Borås (Corona säkrat) för att få
ihop all dokumentation som vi
sen ska skicka ut gällande
kommande Distriktsmöte.
ER i DL19 och 20 förbereder för mötena i maj, men i slutet av mars månad tar vi beslut
om det blir i maj eller om vår
plan B ska gälla, att flytta våra
Distriktsmöten till senare i
höst.
Jag önskar av hela mitt
hjärta att vi senare under detta
år åter ska kunna träffa varandra i logerna. Försök att
njuta av den vackra vinter vi
har, ljuset gör så mycket.
Varma tankar till er alla.
I Sanning och Enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
Logen Bråviken
Hej alla Vasavänner
Logen Bråviken nr 751 har ordnat med utflykter för att kunna träffas i pågående Coronatider.
Den 17 november träffades
vi vid Abborreberg (med medtagen kaffekorg) som är en fin
rekreationsplats med ordnade
promenadstigar. Abborreberg
är ett av Norrköpingstraktens
första sommarnöjen eller
fritidsställen.
Abborreberg började byggas
på 1810-talet av textilfabrikör
Christian Lenning. Abborre
berg är vackert belägen med

17 november 2020
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15 december 2020

största park med sina 20 hektar. I Folkparken finns allehanda ytor för ett stort antal
aktiviteter.
Vi avslutade vandringen
efter en god stund med egentagen fika vid den s.k. Brunnssalongen som är belägen inte
långt från Himmelstalund
friluftsområde och fornminnesplats med flertalet runstenar.
Många hälsningar från
Programkommittén
Logen Bråviken nr 751
Kurt Thelin/Janne Hult
Logen Stockholm
Teknikträning

12 januari 2021

utsikt över Bråviken och Kolmården.
Den 1 december samlades
vi vid Eneby Kyrka för en
stärkande promenad i området Eneby Pryssgårdsparken (ner mot Strömma och
vägen mot Fiskeby bruk) som
är ett restaurerat parkområde
inom Norrköping kommun.
Givetvis hade vi egentagen
fika med oss.
Den 15 december möttes
vi i Vrinneviskogen. Vi var 18
Vasavänner från vår loge. Vi
tog en skön promenad och
därefter bjöd logen på glögg,
lussekatter och pepparkakor
som Britt-Marie Carlsson ordnat för oss.
Vrinneviskogen i Norrköping är ett Naturreservat,
som är en stadsnära oas med
cykelavstånd. Vrinneviskogen,
här finns något för alla, här
kan man njuta av en stillsam
promenad, plocka bär, samt
träna sig till styrka och kondition.
Den 12 januari hade vi promenadträff trots ishalka och
även iskyla. Vi träffades på
Folkparken där vår värderade
Kulturledaren Elsy Sundström
berättade om Folkparken som
ligger vid Norra Promenaden.
Folkparken är en engelsk
park och är Norrköpings
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När inget är som förr ökar
kreativiteten och förändringsbenägenheten. Där är vi nu,
detta ”coronaår”. Många
diskussioner har förts om hur
vi skall kunna aktivera logearbetet igen på ett för våra
medlemmar konstruktivt sätt,
utan att riskera att någon
drabbas av covid-19.
O Maria Nihlén har tillsammans med vår WebM Michael
Nihlén, gått igenom de olika
digitala diskussionsprogram
som finns och kommit fram till
att Zoom skulle fungera.
De har haft teknikträningar
vid två tillfällen (26 november
och 1 december) för att få oss
inloggade och vi har tränat på
hur vi ska prata, begära ordet
m.m.
Michael har också suttit
många timmar för att guida
enskilt och så här långt har
nästan hälften av våra medlemmar deltagit i utbildningarna.
Tyvärr har inte alla en dator,
men Michael har också visat
hur man kan vara med via surfplatta och mobiltelefon.
Stora testet blir vårt
”Logemöte utan uppställd
Loge” den 12 december.

Vilken glädje det var att se
och kunna prata med våra
Vasavänner igen. Så vi saknat
varandra under de nio månader vi varit isolerade.
Arbetsmöte

Skarpt läge! En halv timme
innan mötet kunde vi logga in
på Zoom och en efter en blev
insläppt från väntrummet och
syntes i bild. Med hjälp av vår
WebM, Michael Nihlén, var vi
till slut 32 medlemmar i logen
och två gäster, vår DD Roger
Axelsson och Solveig Josefsson från Logen Skövde nr 626.
O Maria Nihlén öppnade
mötet och hälsade alla välkomna. Först av allt anbefalldes en tyst minut för de tre
medlemmar, vilka avlidit i
höst.
Så till förhandlingarna.
Eftersom alla tjänstemän
valdes på två år på årsmötet,
blev den punkten snabbt avklarad. Enbart nomineringskommitté valdes.
K Marie Jensen förklarade
den lite annorlunda budgeten.
När all logeverksamhet varit
inställd under året blev det
ändringar både vad gäller
inkomster och utgifter. Styrelsen föreslog en temporär
sänkning av medlemsavgiften
till 450 kr under 2021, vilket
logen godtog.
Vi har sju personer, vilka
väntar på att upptas i logen
och det känns väldigt trevligt.
De kommer att recipiera vid
vårt första riktiga fysiska
logemöte, när det nu kan bli.
Under punkten Kontakt
Amerika berättade vår emigrant, Mats-Ove Järpenfjord
från S:t Antonio, TX. Tack
vare Zoom, kunde vi se och
prata med honom på vårt
logemöte. Han funderade över
svenskarnas liv kontra amerikanarnas och fann flera likheter än olikheter. Han har
kunnat jobba under hela pandemitiden och var tacksam för
det.
Stora skrattet kom när han
berättade om sin kalkon.

Eftersom Thanksgiving Day
i november blev inställd, fick
alla medarbetare var sin kalkon. Tänk er en stor kalkon
för Mats-Ove!? Många middagar blir det.
Presidentvalet, som ju här
är en stor snackis, lämnade
han därhän, då han inte fått
rösta. Han är ännu inte amerikansk medborgare.
LH Carl-Uno Manros,
vars senaste USA-adress var
i Nevada, redogjorde för sina
kontakter med våra vänloger
i USA och fann att deras verksamheter också gått på sparlåga eller uteblivit. Han däremot, är amerikansk medborgare också och var nöjd över
att ha kunnat rösta i presidentvalet i år.
Erik Hellstrand gav oss
en inblick i den grekiska pandemisituationen. Där behöver
man anmäla att man ska gå ut,
annars kan det bli böter.
Ansiktsmask är ett måste. Erik
sitter fast i Grekland tills
myndigheterna ger utresetillstånd. Vilken tur att han har
en dotter där.
Marjana Pahor, just hemkommen från Ljubljana i
Slovenien, beskrev utförligt
situationen där med sviktande
arbetsmarknad och ökade
bekymmer för befolkningen.
Pandemin slår hårt överallt.
Ordens väl avslutades med
en välbehövlig ljusglimt. MM
Anna-Lena Engström puffade
för digitalt luciafirande från
Nynäshamns församlings hemsida. Redan på kvällen och
hela luciadagen kunde man se
och höra deras luciaprogram.
Det var fint och stämningsfullt
och jag hoppas många av er
hann med att titta på det.
Tack för det Anna-Lena.
Hälsningar framfördes från
DM Maggie Ahlin Thelin och
maken Kurt från Logen Bråviken nr 751, MM Elisabet
Brander och Anette Karlsson
från vår egen Loge, Marianne
Andersson Logen Göteborg nr
452 och Seppo Bladbacke
Logen Skövde nr 626
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Mötet avslutades med
STORT TACK till O Maria och
WebM Mikael, som lagt ner så
mycket arbete och energi på
att det skulle bli möjligt att
mötas på det här sättet. Helt
fantastiskt. Det gav oss ytterligare en dimension,
eftersom även medlemmar
utanför Sverige kunde delta
och berika mötet.
STORT TACK även till
övriga styrelsen, som förberett
sig så väl och bidrog till att
hela mötet gick utan malörer.
Efter mötet stannade vi
kvar en stund i etern, för en
summering, lite snacks, julmat,
glögg eller vin, vad vi nu hade
förberett. Lugnet lägrade sig
och vi uttryckte vår glädje över
våra vänner i Logen Stockholm
och i Vasa Orden av Amerika.
Text: Greta Öhgren
Vasagolfen

Tyvärr har vi på grund av pandemin än en gång tvingats
flytta Vasagolfen som i maj
skulle arrangeras av Logen Blå
Jungfrun nr 749 i Oskarshamn.
Vi hoppas kunna genomföra
Vasagolfen i augusti/september. Vi återkommer med inbjudan när vi vet mer.
I Sanning och Enighet
O Ulf Nyberg
Logen Blå Jungfrun nr 749
Två ut – två in!
År 2020 var verkligen ett
händelserikt år i USA! Ny
President skulle väljas och valkampanjen blev väldigt intressant. Så många kandidater på
Demokraternas sida och endast
en på Republikanernas. Till
slut stod ”striden” mellan
nuvarande republikanparet
Donald Trump/Mike Pence
och demokratparet Joe Biden/
Kamala Harris.
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Och ”strid” blev det verkligen. Med en sittande President
som inte accepterade väljarnas
val, blev det i många fall upp
till respektive delstats domstol
att slutligen avgöra vem som
vann i den staten. Till slut valdes Joe Biden och Kamala Harris till de som ska styra landet
fyra år framåt.

Vassa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk
Vänskaps- och kulturorganisation

Distriktslogen
Norra Sverige nr 19
Inbjudan till
Distriktsmöte

14-15 maj 2021
Vasakväll 13 maj 2021
Detta val är historiskt på
många sätt. Det är ovanligt att
en sittande President inte får
fortsätta ytterligare fyra år.
Joe Biden är den äldsta personen att bli vald till President.
Kamala Harris är den första
kvinna att bli vald till Vice
president. Hon är dessutom
svart och asienamerikansk!
Skulle något hända Joe Biden
så blir Kamala Harris den
första (svarta) kvinna på posten som President.
Med sina val till ministrar
speglar Joe Biden den blandning av människor som utgör
USAs befolkning.
Året 2021 började lika händelserikt som 2020 slutade,
då Donald Trump inte accepterade valförlusten. Donald
Trump är den enda President
som dragit på sig två riksrättsprocesser – den senaste kommer att avgöras under februari
månad.
I dagens läge är det mycket
som ligger framför Joe Biden.
Han har en delad Senat att
förhandla med, då det är lika
många senatorer från båda
partierna. Blir det en jämn röstning har Vice presidenten den
avgörande rösten.
Källor: DN, Internet
och eget CNN-följande/pn
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Elite Grand Hotel
Norrköping
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