Distriktslogen Norra Sverige nr 19, Vasa Orden av Amerika
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation
DM har ordet
Kära Vasavänner
i Sverige, Amerika och Kanada.
Nu går vi in i
den tredje sommarmånaden,
augusti. Jag tycker att sommaren gått alldeles för fort fram,
trots att vi fortsatt lever i en
annorlunda tid med denna
långdragna pandemi,. Skillnaden mot förra sommaren är att
idag är väl i det närmaste samtliga Vasa-medlemmar i Sverige
vaccinerade, vilket jag och
säkert fler tycker är skönt. En
viss lättnad kan man känna
även om vi ska fortsätta vara
försiktiga.
Minnesord Bill Lundquist
William ”Bill” Lundquist har
lämnat oss, en länk i vår kedja
har brustit. Han gick bort i sitt
hem i Sister
Bay, Wisconsin, efter
en tids sjukdom i början av juli.
Bill hade
sina rötter
i Vislanda
i Småland på faderns sida och
på moderns sida från Luleå i
Norrbotten.
Bill var, tillsammans med
sin kära hustru Sheila, medlem
i Viking Lodge nr 730 i Michigan.
I Washington DC vid Storlogemötet 2010 blev Bill vald
till Stormästare. Han var ordförande i Vasa-Arkivets styrelse sedan Storlogesmötet
2014, Rye i New York. Bill var

Denna sommar har Kurt och
jag bilat norrut i vårt långa
land, träffat goda vänner och
Kurts släktingar. Vi svenskar är
ju bra på att prata väder, så då
kan jag uppdatera er på att vi
hamnade i en temperaturskiftning som heter duga. I Luleå
och Kalix-trakten var det runt
20 grader, men de tre dagar vi
var i Kiruna visade termometern allt mellan 6–11 grader
Celsius. Vi bor i alla fall i ett
mycket vackert land.
Jag vet att flera logar haft
träffar i sommar, bl. a till
nationaldagen den 6 juni, och
amerikanska nationaldagen
4 juli, en fin tradition.
Nu närmar vi oss både
Hedersmedlem i Storlogen.
Bill och Sheila besökte
regelbundet Vasa-Arkivet
i Bishop Hill och hjälpte till
med att sköta byggnaden både
på insidan och utsidan, gärna
tillsammans med övriga i
styrelsen. Bill värnade mycket
om Vasa-Arkivet.
Som ordförande var han
också mån om att vi i styrelsen
kom till tals. Vi hade många
digitala möten, då vi var utspridda på båda sidor om
Atlanten. Senast styrelsen sågs
tillsammans med Storlogen via
zoom var den 19 maj i år.
Bill och Sheila deltog vid
DL19s Distriktsmöten i Kongahälla år 2011 och i Lundsbrunn
år 2013, vilket var mycket uppskattat av våra Vasa-syskon
som fick träffa och umgås med
dem under dagarna.
Forts... sid 2
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kräft- och surströmmingstider.
En del loger kanske träffas,
men jag gissar då till mindre
sammankomster. Likaså har
några loger golfträffar. Roligt
med de utomhus aktiviteter
som går att ordna i alla fall.
Firandet av Årets SvenskAmerikan (ÅSA) är som ni vet
inställt även i år. Ledsamt när
våra traditionella sammankomster inte kan bli av. Tålamod har vi lärt oss ha, så vi får
med tillförsikt se framåt.

Hur våra logeverksamheter ska bli i höst planeras
säkert hos alla, vi hoppas
och tror att vi ska kunna
starta upp längre fram.
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DM har ordet…

Datum har vi alla planerat in
och jag hoppas kunna vara med
på Atlantlogen i september
som Logen Göteborg nr 452
räknar med att kunna hålla.
Vi i Exekutiva Rådet (ER)
har nästa zoom-möte den
11 augusti. I skrivande stund
förbereder vi för det stora utskicket till Distriktsmötet som
vi planerar kunna hålla i oktober. I detta mejlutskick finns
alla motioner och rekommendationer, som ni i logerna har
att läsa igenom och ta ställning
till. Jag vill påminna er om att
sista anmälningsdag till Distriktsmötet är den 8 augusti, vilket står
Bill var en god
Vasa-vän med
ett varmt hjärta.
Vi kommer att sakna honom.
Vila i frid.
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
Charlotte Börjesson
DKL L19
medlem Vasa-Arkivets styrelse
Minnesord Mary Dahlström
En kär Vasasyster har lämnat
oss. Mary Dahlström somnade
stilla in den 25 maj, i en ålder
av 98 år.
De sista åren
bodde hon i
Göteborg
där hennes
son med
familj finns.
Mary blev
medlem i
Logen Eskilstuna nr 633 år
1972; flyttade senare till Linköping, där hon var med och
bildade Logen Filbyter nr 714
år 1975. Upprinnelsen till
Logens bildande var att Mary
annonserade i tidningen, vilket uppmärksammades av ett
par som bott i Los Angeles och
varit medlemmar i Logen
Mayflower nr 445.
Mary har haft många uppdrag som hon skött med den
äran. Distriktsdeputerad år
1977-1987 i Logen Nicolai nr
2

i inbjudan och anmälningsblanketten. Vi hoppas få se flera av
er där, till Vasakvällen den 8
oktober och till mötet 9–10 oktober och banketten den 9 oktober. Varmt välkomna.
Södra distriktet, DL20, planerar hålla sitt Distriktsmöte i
Ljungby helgen efter oss.
Nästa sommar planerar
Storlogen att hålla sitt Storloge
möte i Philadelphia 2–8 juli.
På vår hemsida finns mycket
att läsa, bl.a. en länk till våra
tidskrifter Kärven, Vasa Nytt
och Vasa Star. Där finns mycket att läsa, vilket jag varmt
rekommenderar er att göra när
ni får en stund över då och då.

www.vasaorden.com
Jag tänker ofta på er ute
i logerna och hoppas ni mår
bra och har kontakt med varandra, jag längtar till den
dagen jag åter kan komma
och besöka er, vilket jag saknat otroligt mycket.
Jag önskar er alla en fortsatt skön sommar och höst
och hoppas flera av oss ses i
Norrköping i oktober.
Var rädda om er och
varandra. Varma tankar och
hälsningar till er alla.
I sanning och enighet,
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19

663 och i Logen Gotland nr
624 åren 1987-1989. I Logen
Filbyter nr 714 hade hon
många tjänstemannaposter
under åren 1975-2000: O,
FDO, VO, KL, LH, UL.
Mary hade ett särskilt
hjärta för ungdomarna och
innehade posterna som
Distriktsungdomsledare 1991
-1995, Storlogeungdomsledare 1994-1998, Lokallogeungdomsledare 1994-2000.
Mary fick även mottaga
Helga Hovings medalj på
Distriktsmötet i Göteborg
1999.
Mary var en kvinna som
alltid var glad och engagerad
i många olika föreningar.
Hon tyckte om att resa,
både inom Sverige och till
USA och hade vänner runt
om i världen. Vi är många
som haft glädjen att träffa
Mary i olika Vasasammanhang. Tack Mary för många
fina stunder tillsammans.

Distriktet blir synligt
11–12 september
Årets släktforskardagar blir
digitala för första gången.
Distriktet Norra
Sverige nr 19
kommer att delta
med en ”Minimonter”, en så
kallad webbsida, där vi har
information och länkar till
vår webbplats. Att vara med
här är ett ypperligt tillfälle att
visa oss synliga, locka till oss
intresserade och förmedla vår
Orden.
ER håller nu på att utforma webbsidan med info
och länkar som blir tillgänglig på https://sfd2021.se
Släktforskardagarna innehåller föreläsningar via zoom
av olika slag inom historia
och släktforskning. Temat för
dagarna är Bygga Broar - mellan platser, människor och
tidevarv.
Flertalet utställare kommer också att vara tillgängliga under dagarna via zoom.
Du kan redan nu besöka
webbsidan för Släktforskardagarna där program och utställare som hitintills har
anmält sitt deltagande samt
köpa biljetter till föreläsningar https://sfd2021.se
Charlotte Börjesson
DKL DL19

Varmt var Ditt hjärta
och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
lyser Ditt minne

Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
Ann-Sara Liljebladh
DK DL19
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En påminnelse till
våra medlemmar
Distriktsmötet DL19 planeras
fortsatt att hållas i Norrköping
9–10 oktober 2021 .
Vi har tidigare skickat ut
inbjudan och vill påminna om
att sista anmälnings och betalningsdag är den 8 augusti.
Detta gäller såväl delegater som
övriga besökare.
Vid inbetalning glöm inte
att ange avsändare och logetillhörighet.
Skulle nya besked komma
från Folkhälsomyndigheten
som innebär att det inte går att
genomföra Distriktsmötet som
planerat, kommer givetvis inbetalt belopp att återbetalas.
Med önskan till er alla om
en fortsatt skön sommar.
I sanning och enighet
Maggie Ahlin Thelin
DM DL19
Pins Storlogemötet 2022
Till Storlogemötet i Philadelphia, Pennsylvania, 2022 anordnas försäljning av olika föremål
för att finansiera mötet. Idag
finns en pin till försäljning.
Det är en viking i silverfärgad metall med amerikanska,
svenska och
kanadensisk
flagga på ena
axeln. Vikingen
är 4 cm hög med
en pigg och en
gummipropp
för att fästas på
klädesplagget.
Priset är 50 kr och redovisas
till Storlogen.
MSLER Connie Grön och
DKL Charlotte Börjesson har
dessa till försäljning inom
DL19. Vi kommer att ha med
dem till försäljning när vi
besöker loger och i andra sammanhang. Vi kan även ta emot
beställningar per e-post och via
telefon.
Vid Distriktsmötet i Norrköping i oktober har vi med
pins till försäljning. Har du
själv inte möjlighet att närvara
kan du be din loges Distrikts-

delegat köpa och ta med till
dig.
Connie Grön:
connie.a.gron@lidkoping.org
0510-27709
eller
Charlotte Börjesson
charlotte.borjesson@telia.com
0301-43171

Vi kände oss trygga med att
restaurangen följde alla rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Vilken skön
känsla vi fick uppleva att äntligen kunna träffas igen på detta
sätt. Digitala möten i all ära
men fysiska möten är ändå
bäst!
6 juni

Ny e-postadress
Tele2 bestämde sig för att ta
bort en del e-postkonton, varför Vasa-Arkivets Vänner
(Sverige) har
tvingats byta till
ny e-postadress se nedan:
vav.dl19@gmail.com
Denna adress används när
du eller logen vill hedra en
bortgången medlem av din loge
genom att sätta in en summa
pengar till Vasa-Arkivets
Vänner.
Lars-Åke Sjöberg
Vasa-Arkivets Vänner
Logen Göteborg nr 452
Lunchträff 4 maj

Under maj månad hade vaccinationerna mot covid kommit
igång i Göteborgs-regionen.
Därför passade logen på att
föreslå en lunch den 4 maj på
Villa BelParc.

I strålande väder samlades vi
vid Gräfsnäsgården – ett av
landskapshusen – i Slottsskogen. Vid medhavd picknick
och dryck njöt vi i skuggan under kastanjerna. Tänk vad vi
saknar och hur viktigt det är
med våra fysiska möten!
Logens Biträdande kulturledare
Charlotte Börjesson skaldade
påpassligt:
När flaggan var i topp,
dök Logen Göteborg upp.
Nationaldagsfirande är en tradition,
med fika, trevligt samkväm
och lite motion.
4th of July

I omväxlande regn och solsken men skön värme kallade
logen till picknick i Slottsskogen för att fira USAs nationaldag söndagen den 4 juli. Denna
dag är ju en av våra viktiga
datum att särskilt markera i
Vasa Orden.
Vi samlades vid entrén till

Den 6 juni träffades fr. vänster: Birgitta Sjödén, Gunnel Svensson, Monica Olsson, Håkan Hellström, Charlotte Börjesson, Torsten Olsson, Karin Benesch Wall, Birgit Hellström och Vincent
Höjer.
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Gräfsnäsgården som nästan
har blivit Logen Göteborgs
tillfälliga hemvist i dessa trista
pandemitider. Vi hade extra
tur denna gång då Gräfsnäsgårdens ”allt-i-allo” Thomas
gav oss en guidad tur. Han informerade om alla aktiviteter
som normalt äger rum på gården som folkdans, hemslöjd,
vävning, snickeri och silversmide.
Utflykt till Brännö

Utflykten till Brännö i strålande väder med färja från Saltholmen blev lyckad. Anny
Jacobsson mötte oss vid bryggan och efter en liten promenad kom vi fram till hennes
fina hem på lotsarnas, Lasse
Dahlquists och sångaren Håkan Hellströms, ö. Dagen blev
mycket trevlig och vi bjöds på
fika, minnen och bad.
På ön bor även logemedlem

Fika på Bränna med Birgit och Håkan
Hellström, Monica och Torsten Olsson,
Gunnel Svensson, Kerstin Blanke, Elvy
Jacobsson och Anny Jakobsson.

Elvy Jacobsson, öns piggaste
och äldsta fastboende och
Kerstin Blanke, sommarboende och båda anslöt sig till
vår gemenskap.
Stort TACK till Anny för att
du öppnade upp ditt hem för
logens utflykt.
Torsten Olsson , O
Logen Stockholm nr 589
Icke uppställd loge

Logen höll ett digitalt logemöte, icke uppställd loge, den
23 april. Oberäkneliga april
lever upp till sitt rykte. Efter
fantastiskt soliga och varma
dagar blev det snöblask, blåsigt och kallt igår och lika kallt
idag, men eftersom vi möts via
4

zoom, behöver vi i alla fall inte
konst som finns samlad där. Vi
ta på mössa och långkalsonger.
tror väl att vi alla är fullvacciOrdförande Maria Nihlén
nerade då.
hälsade oss alla 30 inloggade
Mötet avslutades och våra
medlemmar och gästerna DD
MM Anna-Lena och Elisabet
Roger Axelsson och Solveig
Brander bjöd in oss att sjunga
Josefsson, Logen Skövde nr
in våren. Texterna hade vi fått
626, välkomna och öppnade
med inbjudan och naturligtvis
mötet.
hade vi tränat hemma, men vi
Den här gången fick vi
stängde våra mikrofoner, lyssbekanta oss med en hemvännade till framträdandet och
dare från USA, Marcus Hirn,
sjöng med för oss själva.
tidigare Logen Mayflower i
Vi måste nog ändå ha varit
Los Angeles och blivande medhögljudda, för när vi kom till
lem i Logen Stockholm nr 589.
den sista sången, ”Glad såsom
Marcus berättade lite om sig
fågeln i morgonstunden…”
själv och från sin Loge, vilken
protesterade WebM Michael
äger och driver ”Vasaparken”
Nihléns dator och stängde ner.
i Los Angeles.
Snopet, men nu är det ändå vår
Vi har ju tidigare fått lite
på riktigt, så det så!!!
information om parken, när
Text Greta Ögren
Kin Lindgren besökt vår Loge.
Lunch-träff 10 juni
Nu fyllde Marcus på om barnDen 10 juni träffades vi över
och ungdomsverksamhet, bl.a.
en lunch på Moderna museet,
”Vikingacamping” för ungSkeppsholmen. Vi blev 13 sysdomar och den årliga ”Köttkon – absolut inget olyckstal i
bulletävlingen” för alla.
det här fallet! Vi hade reserveI samband med det berätrade bord, 4 stolar per bord,
tade vår MM Anna-Lena Engoch alla med utsikt över vattnet
ström, att hon satt upp Värmoch vårt vackra Stockholm. Det
länningarna i Vasaparken och
var många glada hälsningar allt
också haft ett program om
eftersom vi kom till restauStrindberg där.
rangen. Och det var mycket
O Maria uppmanade oss
som ”hur mår du”, ”var har du
alla att ofta besöka Hemsidan,
gjort på sistone”, ”har du planer
www.vasaorden.com och ta
för sommaren” etc.
del av allt som händer i USA,
Efter avslutat lunch, tog vår
i de båda Distriktslogerna i
ordförande Marie Nihlén fram
Sverige och förstås vår egen
en quiz som skulle besvaras
verksamhet i Logen Stockholm.
bordsvis. Inga lätta frågor, men
Under mötet framkom tydmed lite gissande och mycket
ligt hur vi saknar varandra och
tur, fick två bord 7 av 8 rätt.
de kulturella inslagen.
Utslagsfrågan gick inte till mitt
Programkommittén
undersöker möjligheterna till Kräftfest i
augusti, Logemöte
med julbord i december och Trettondagsbal i januari 2022.
Dessutom håller KL
Birgitta Westerlund
kontakten med
”Andersudde” där
Anders Wiklöfs
privata samlingar
Vi som träffades på Moderna Museet:
finns. Förhoppningen Birgitta Sjöberg Eriksson, Maria Nihlén, Leif Sahlman, Mikael
är att vi ska kunna
Nihlén, Jockum Krumlinde, Bo Hjulström, Erik Hellqvist,
resa till Åland i sep- Barbro Appelgren, Marianne Runefors, Marthine Elfvin,
tember och se all den Monica Casserberg, Pia Norrman och Birgitta Westerlund
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bords fördel…. men vad gör väl
det när vi har så trevligt.
Vi har tur som har en poet
i vår syskonskara. Leif Sahlman reciterade en mycket fin
egenskriven dikt om sommaren. Tack Leif! Därefter blev
det grattissång till Marianne
Runefors som dagen innan
fyllt år. Grattis Marianne!
Nu ser vi fram emot att
kunna träffas IRL (in real life)
och att ha logemöten ”i vanlig
ordning”.
Pia Norrman
Logen Skövde nr 626
Nationaldagsfirande

Vi är nu inne på drygt det
andra året med Covid-19 och
smittan fortsätter spridas men
nu i huvudsak i något yngre
åldersgrupper än tidigare. Inte
minst kanske beroende på att
nästan alla pensionärer fått
minst en vaccinationsspruta.
Så vi skönjer väl alla ändå
nu ett visst ljus i den berömda
tunneln då vaccinationerna ju
tagit rejäl fart och genomförs
i stor omfattning. Det enda
som kan bromsa upp det hela
är väl om tillgången på vaccin
skulle minska på grund av
leveranssvårigheter, vilket har
sagts i offentliga sammanhang
lite då och då.
Under samma tid som
Covid 19-pandemin har haft
stark påverkan på vardagslivet
har vi Vasa-vänner inte heller
kunnat träffas med några
fysiska träffar inomhus. Men
också träffar utomhus har varit
begränsade i viss omfattning.
Oaktat på vilket sätt så har vi
väl alla saknat detta lite till
mans. Det är ju de råd och
restriktioner som funnits och
finns fortfarande i viss grad
som satt gränser för vad vi har
kunnat och inte kunnat göra.
Den 1 juni lättades det
något på dessa råd och restriktioner och det gav vår ordförande Seppo Bladbacke och
Marianne Andersson tillfälle
att bjuda in till nationaldagsfirande utomhus vid deras
stuga uppe i Tiveden.

Vänster sida: Louis Lehmann Gunnel Lunde, Gun M Särndahl, Kjell Hansson, Connie Grön
(skymd). Stående: Einar Savolainen Grön, Seppo Bladbacke. Höger: Myra Lehmann, Leif Svärd,
Agneta Eriksson

För att undvika trängsel vid
grillen och i övrigt ville värdparet bjuda på all mat. Dryck
till maten fick dock var och en
ta med själv.
Det fanns ett stort intresse
att träffas fysiskt då hela tjugofyra vasasyskon anmälde sig
till firandet denna eftermiddag.
Det var uteslutande egna medlemmar förutom två gäster och
vänner från grannlogen i Lidköping, Connie Grön och Einar
Savolainen Grön tillsammans
med hunden Molly.
Det var en härlig dag som
bjöd på stålande sol från en
nästan molnfri himmel och
en utetemperatur på runt
25 grader. Välkomstdrinken
serverades ute på gräsmattan
när alla hade kommit. Det
märktes verkligen då att det
var länge sedan föregående
fysiska träff då alla frågade om
hur det varit och vad som hänt
under denna tid.
När grillning av kött och
förberedelserna i köket var
klara bjöds alla till bord med
rekommenderat avstånd. Vi
avnjöt den goda maten vid
dels ett vackert dukat långbord
under ett tälttak på gräsmattan och dels två små vackert
dukade bord under ett verandatak.
För att röra sig lite efter
maten hade Roger och Solveig
gjort iordning en tipspromenad
Vasa Kärven 2021-3

gjort iordning en tipspromenad
med tretton frågor och en utslagsfråga. Promenaden gick
runt de närmaste stugorna, ner
mot sjön och tillbaka. Inte så
lång sträcka men behövlig.
Vid återsamlingen hade
värdparet ställt iordning för
kaffe med hembakad marängtårta av Marianne. Under
denna stund redovisades också
resultatet av tipspromenaden
och utdelning av fyra
”kryddiga” vinster.
Eftermiddagen som närmade sig tidig kväll avslutades
med att vi sjöng nationalsången
och tackade värdparet för inbjudan, god mat och trevlig
samvaro i sann Vasa-anda.
Denna gemensamma träff
gav inspiration till att träffas
fysiskt fler gånger under sommaren. Kanske en utflykt med
egen fika eller något annat trevligt gemensamt? Inte minst inspirerade det till att återuppta
våra gemensamma logemöten
i traditionell ordning.
Då logens 70-årsjubilem
2020 fick ställas in får vi
istället hoppas på att det
kanske kan följas upp med
något slags 70+1 årsfirande nu
i november.
Sommaren närmar sig och
vi får då alla försöka ta tillvara
denna på bästa sätt. Möjlighet
finns ju nu att också i högre
grad träffa barn, barnbarn och
5

grad träffa barn, barnbarn och
övrig släkt på ett annat sätt än
tidigare.
Sammantaget är det ändå
viktigt att vi alla ännu en tid
hjälps åt att förhindra spridningen av Covid-19 så att pandemin så sakteligen kan klinga
av. Gör vi alla det så bör ju förutsättningarna vara stora att vi
alla kan mötas fysiskt i logemöten och annan verksamhet
fram emot hösten i en helt
annan utsträckning än idag.
Slutligen önskas alla en skön
och trevlig sommar.
Text och foto:
Roger Axelsson
Logen Lidköping nr 636
Äntligen kunde vi medlemmar
träffas igen efter ett långt
uppehåll. Söndagen den 4 juli
firade vi USA:s nationaldag.
Ett tiotal Vasasyskon från
Logen Lidköping samlades
utomhus i det vackra vädret.
Samlingen ägde rum i trädgården hos Carina och Jan-Erik
Björk.

Logen Härnösand nr 673
Logen Härnösand firade i år
Sverige-Amerikadagen söndagen den 4 juli hos vår ordförande Eivor Bylund i Spillböle
2 mil väster om Härnösand.
Eivor och maken Per-Erik
hade ordnat, så att vi kunde
sitta utomhus i deras trädgård,
då vädret var strålande. Ca
trettio medlemmar hade infunnit sig.
Eivor hälsade alla hjärtligt
välkomna och som sig bör,
hälsade vi den Svenska och
Amerikanska fanan, samt spelade nationalsångerna. Eivor
framhöll betydelsen av att vi
åter kunde samlas, då vi förra
året fick avstå att träffas på
grund av rådande pandemi.
Särskilt roligt att DD Rolf
Öhgren med makan Greta
kunde besöka oss.

Logen Kongahällas medlemmar i Tofta
naturreservat.

kunnat följa i TV. Under 1800talet bodde tre familjer i dagsverkstorpet och lönen de fick
utgjordes av gårdsprodukter
från Tofta herrgård.
Lite blött under fötterna
och en snål försommarvind
svepte över markerna - men så
vackert med den blommande
Strandtriften som växer vilt
utefter våra kuster. Mer svensk
kultur är svår att finna än i Naturreservatet med Äggdals
historia från 1600-talet, frigående kor på bete och
havet som glittrar från olika
håll. Det verkade dock som
om korna hade en ledig dag för
inte såg vi några.
Vår medhavda picknick
intogs i naturen på coronasäkert avstånd och det kändes
skönt att träffa vasasyskon
efter det långa uppehållet.
4:e juli i Lycke

På bilden syns Inga-Maj Andersson, UllaBritt Essgren och Peter Lundin

Vi inledde firandet med ett
glas mousserande vin och skål
för USA. Därefter satte vi oss
runt bordet som bland annat
var smyckat med USA:s och
Sveriges flaggor.
Carina bjöd inledningsvis
på Bruscetta och lite snacks.
På programmet stod frågesport
med anknytning till USA. Den
vanns av Peter Lundin, en
hårsmån före Gerd Lindblom
Collin.
Efter detta packade vi upp
vårt medhavda fika. Vi tyckte
det var trevligt att träffas igen.
Jan-Erik Björk, KL
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Ordförande Eivor Bylund i samspräk med
Greta Öhgren och Marianne Claesson.

Vi hade sedan en trevlig
frågesport och intag av medhavd mat och dryck. Ett lotteri
med många fina vinster fick
avsluta dagen, innan vi begav
oss hemåt.
Bo Selin, KL
Logen Kongahälla nr 702
I väntan på att den normala
logeaktiviteten kommer igång
igen samlades 14 medlemmar
i Logen Kongahälla för en promenad i Tofta naturreservat.
Från parkeringen vandrade vi
genom kohagen förbi 1700-tals

torpet Äggdal som ägs av
Karin och Gert Wingårdh.
Själva torpet är rivet men uppbyggt i originalstil vilket vi har
Vasa Kärven 2021-3

Även i år uppmärksammades
Independence Day den 4:e juli
av medlemmarna i Logen
Kongahälla nr 702. Independens Day är en av de största
helgerna USA och räknas som
USA:s nationaldag. Dagen firas
med parader, fyrverkerier och
andra festligheter till minne av
USA:s självständighet 1776.
Lite lugnare
firade medlemmarna i Logen Kongahälla. Den amerikanska anknytningen under
dagen bestod av
grillade hamburgare som åts med
god aptit. Vad kan
vara mer ameriGrillmästaren
kanskt!
Morgan
Den svenska
Andersson

kulturen fick vi ta del av under en poängpromenad i trädgården med Göteborgsanknutna frågor för att uppmärksamma Göteborgs 400årsjubileum. Segrade gjorde
Karin Allansson som hade alla
rätt på frågorna och som kom
närmast svaret på utslagsfrågan.
Vädret under trädgårdsfesten höll i sig ända tills alla
hade gått poängpromenaden
och ätit upp hamburgarna,
sen fick borden hastigt flyttas
in i carporten och uterummet
när himlen öppnade sig och
regnet smattrade ner. Kaffet
intogs under tak och lagom
tills att det var dags för hemfärd tittade solen fram igen.
Ännu en trevlig stund i sann
Vasa-anda, utan kramar men
med gott humör och mycket
att prata om.
Ewa Pilhammar, KL
Logen Bråviken nr 751
Nationaldag, 6 juni

Vi var 28 glada medlemmar
som samlades vid Sörsjöns
camping, norr om Norrköping. Där fanns gott om
bänkar, grillplats och lite
skugga, där vi satte oss tillsammans. Alla övriga helgfirare hade samlats vid badplatsen visade det sig, så vi
hade gott om utrymme för oss
själva.
Jag började med lite information och uttryckte min
glädje över att vi åter kunde
träffas på Nationaldagen.
Solen sken och det var lagom
varmt. Därefter sjöng vi tillsammans vår nationalsång.
Vi fortsatte med en tipspromenad. Knepiga frågor var
det, men roligt ändå. Under
tiden hade några förberett
och tänt på grillen som fanns
i området. Det dukades upp
runt borden med godsaker,
vi åt och återigen kunde man
höra pratet och ljudnivån som
är så härlig.
Därefter blev det rättande
av tipspromenaden och prisutdelning. Bra kämpat alle-

Logen Bråvikens medlemmar njuter av solen och Nationaldagen vid Sörsjöns camping.

sammans! När vi senare lämnade området, var alla glada
och önskade varandra en skön
sommar. Varma hälsningar till
er alla,
Maggie Ahlin Thelin, O
Campanula Rotundifolia
Under våren har liten blåklocka korats
som Sveriges
nationalblomma. Över
80 000 personer deltog i omröstningen som
till slut utsåg liten blåklocka
till vinnare med 14 000 röster.
Liten blåklocka är vanlig i
hela landet på torra öppna,
ogödslade marker och räknas
som en karaktärsart i det
gamla odlingslandskapet. Men
den kan också hittas i fjällen.
Den beskrivs som en späd,

flerårig ört (normalt cirka
2 dm) och växer i glesa tuvor
med hängande klockformade
blåa blommor. Bladen är
karaktäristiskt spadformade
och blommorna syns från juli
till september.
Källa: Svenska Botaniska
Föreningen https://svenskbotanik.se/

Blänkare Jessica Meir
ÅSA-2020 Jessica Meir kommer att sommarprata SR P1
den 8 augusti. Om du inte har
möjlighet att lyssna just
denna dag, kan du gå tillbaka
till SR:s podcast och lyssna i
efterhand.
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