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DM har ordet 

Kära Vasasyskon, 
Plötsligt är det 
november, vart 
har tiden tagit 

vägen? Ännu 
ett år som  
passerat med  
"racerfart".  
Coronan 
lättade och  
vi alla såg med 

tillförsikt fram emot att åter 
kunna träffas, vilket blev 
verklighet, till glädje för oss 
alla. Efter min förra hälsning i 
augustiutgåvan har många haft 
sina kräftskivor. Så även vår 
loge, Logen Bråviken nr 751 -  
en glad och upprymd stämning 
bland alla. Vi njöt av varandras 
sällskap och goda skaldjur med 
tillbehör.  

I mitten av september träff-
ades vi åter. Denna gång till en 
upptaktsträff med tipsprome-
nad, god mat och glada vänner. 
Vi i Exekutiva Rådet hade  
ER- möte den helgen här i 

Norrköping och anslöt till träf-
fen på kvällen. Ett uppskattat  
arrangemang. Vi fortsatte vårt 
möte under söndagen.  

Vi i Exekutiva Rådet har 
regelbundet våra digitala  
möten, jobbar på med förbere-
delserna inför kommande  
Distriktsmöte 19-20 maj i  
Norrköping. 3-5 mars samlas  
vi i Borås för att göra det sista 
inför det stora utskicket. Vi 
finns till för er alla, har ni några 
funderingar, hör av er till någon 
av oss.  

Den 15 oktober hade vår 
loge det första logemötet för 
terminen. 51 glada logesyskon 
närvarade. God mat på efter-
kapitlet, där vår Barmästare 
Magnus hade ordnat med  
underhållningen. Och så vi 
skrattade! Fyra logebröder fick 
lämna matsalen för att snart 
åter komma in, då utklädda 
med scarf i håret och förkläde 
runt magarna. Magnus hade 
satt upp fem olika stationer där 
de, iklädda arbetshandskar, 
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skulle lösa allt från ett pussel, 
till att räta ut kedjor, göra en 
råbandsknop, klippa ett papper 
till ett långt snöre. Vi skrat-
tade hjärtligt och stående jubel 
och applåder fick dessa kämp-
ande bröder. Senare i mörkret 
gick vi hemåt med ett leende på 
läpparna.  

En vecka senare, 22 oktober, 
var vi sex syskon från vår loge 
som tog pendeln till Mjölby där 
Logen Vadstena nr 762 har sina 
möten. Detta för att gratulera 
dem på 15-årsdagen; de är vår 
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Kalendarium: 

2023 
• 13-15 maj - DL20 Distrikts-

möte , Ljungby 
• 19-20 maj - DL19 Distrikts-

möte , Norrköping 
2024 
• 5 januari - Logen Stockholm 

90 år 
• 7 september - Logen Göte-

borg 100 år 

Golftävling 2 september  

En underbart vacker sensom-
mardag träffades på tradi-
tionsenligt sätt de båda lokal-
logerna Kongahälla och Knal-
len för att spela golf. Denna 
gång förlades golftävlingen 
på Chalmers golfklubb, en 
vacker, men utmanande bana. 
Logen Knallen stod för värd-
skapet.  

På grund av sjukdom och 
andra förhinder var det tyvärr 
bara sju deltagare som kunde 
ställa upp i årets 

Forts... sid 2 

Fyra  underhållande gubbar: Kurt Thelin, 

Jan Ek,  Karl Jerlock och Hans Liljebladh. 
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yngsta loge i DL19.  
Logen hade valt att inte ha 

någon jubileumsloge, utan vi 
samlades några stycken och 
pratade minnen och fick se 
ett bildspel från invigningen  
i Vadstena och framåt, roligt 
att se så många kända ansikten. 
Vi fick avnjuta en god smör-
gåstårta och därefter tårta och 
kaffe.  

Dagen efter tog jag tåget 
västerut och anslöt tillsam-
mans med FDM Connie Grön 
till Logen Göteborg nr 452s 
Atlantloge. Ryktet hade nått 
mig att First Lady of Vasa, 
Inger Hanright, vår Stormäst-
ares hustru, också skulle  
besöka logen, det var så roligt 
att träffa henne igen. Inger är 
med jämna mellanrum i Göte-
borg och hälsar på sin mamma 
och var så glad att äntligen 
kunna vara med på ett loge-
möte i Göteborg.  

Efter ett fint logemöte med 
reception av en ny medlem, 
samlades vi till bords och njöt 
av god fisk som serverades.  
Birgit Lindblad berättade 
historien bakom familjen  
Kennedy. Vi fick även fin  
musikunderhållning. Tack kära 
Vasa-vänner för en mycket  
trivsam kväll tillsammans.  

Helgen 28-30 oktober till-
bringade jag i Ljungby.  

DM har ordet… 

Fredagen samlades vi fyra i ar-
betsgruppen (DM DL19 Maggie 
Ahlin Thelin, FDM Connie 
Grön, DM DL20 Mats Holm-
berg och MSLER Olle Wick-
ström) som fick i uppdrag på 
de senaste Distriktsmötena 
2021 att se över förutsättning-
arna för att bli ett distrikt i 
Sverige. Vi har haft 2 digitala 
möten och nu detta fysiskt.  

Vi arbetar på för fullt med 
att jämföra våra Stadgar och  
Konstitutioner och se hur vi 
kan göra där det skiljer sig  
mellan dessa.  

Vi har på oss till maj månad 
då vi ska presentera vad vi 
kommit fram till på båda våra 
Distriktsmöten. 

Lördagen och söndagen var 
jag med på DL20:s ER-möte - 
ett mycket bra genomfört möte. 
Tack till er alla. 

Det som är aktuellt just nu 
är att samla ihop oss inför min 

egen loges 30-årsjubileum den 
12 november. Mycket plane-
ring och förberedelser har vi 
haft och kommer ha glädjen 
att hälsa väldigt många väl-
komna till oss. Vi är så glada 
för detta. 

Därefter blinkar vi några 
gånger, snart tänder vi våra 
adventsljusstakar, sen är det 
dags att säga Hej tomtegub-
bar slå i glasen och låt oss  
lustiga vara. 

Jag vill tacka er alla för allt 
gott samarbete och goda kon-
takter vi haft under året. 

 Corona lättade men sen 
kom nästa elände med kriget, 
och framöver väntar dyrare 
levnad för oss alla. Må detta 
snart få ett slut, så vi åter ska 
kunna glädjas fullt ut. Men 
jag är så glad att vi i Vasa Or-
den av Amerika har varandra. 
Vi ska vara rädda om varandra 
och vår fina vänskap. Jag ser 
fram emot att kunna besöka 
er lite mer under nästa år.  

Kurt och jag tackar för i år 
och vill önska er alla och era 
familjer en fridfull och lycko-
sam jul och nyårshelg. 

 
GOD JUL och  

GOTT NYTT ÅR 
 

I Sanning och Enighet 
Maggie Ahlin Thelin 

DM DL19 

Golf forts... 

golftävling. 
När alla kommit i mål utvi-

sade resultatet att Morgan 
Andersson från Logen Konga-
hälla stod som värdig vinnare. 
På andra plats kom Kurt  
Thelin från Logen Bråviken.  
I damklassen segrade Birgit 
Hellström från Logen Knallen. 

Nästa år står Logen Konga-
hälla som värd. Då blir det  
någon av Kungälvs golfbanor 
som får besök av intresserade 
golfspelare inom Vasa Orden 
av Amerika. Alla som är intres-
serade att delta är välkomna. 

Vid pennan  
Birgit Hellström På bilden syns Morgan Andersson, Birgit Hellström, Kurt Thelin och Hans Hellberg. 

Inger Hanright tillsammans med Connie 

Grön, Charlotte Börjesson och Maggie Ahlin 

Thelin 
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syskon och två gäster ”M/S 
Carl Michael Bellman” för en 
tur runt Hisingen på Göta älv 
och Nordre älv. Vi fick uppleva 
Bohus fästning från älvsidan, 
Ragnhildsholmen och passe-
rade Ormo skärmar som  
reglerar salthalten i Nordre 
älvs vatten. Ut på fjorden och 
en infart genom Göteborgs 
hamninlopp, där vi hade en 
fantastisk solnedgång i aktern. 
Det är lite speciellt att se  
staden från sjösidan med släp-
ljus över alla vackra byggna-
der. Lite mat och dryck för-
höjde stämningen och det 
vackra vädret gjorde att vi 
kunde sitta ute större delen av 
turen. Våra gäster från Malmö 
var helt betagna.  

Höstens första ordinarie 
logemöte hölls den 17 septem-
ber i Odd Fellow-lokalen i 
Kungälv. Efter det sedvanliga 
mötet i logelokalen samlades  
vi i matsalen för att avnjuta en 
god måltid och en stunds un-
derhållning. Denna kväll  
gästades vi av vissångaren 
Oskar Kjellgren som berättade 

historier och 
tog oss med 
på musika-
liska färder. 
Kvällen av-
slutades som 
vanligt med 
det uppskat-
tade vinlot-

Logen Kongahälla 

Tiden går och nu har vi hunnit 
in i november. Det är svårt att 
tro då vi i södra Sverige fort-
farande har en metereologisk 
sommar. En hel del har vi i 
Logen Kongahälla nr 702   
hunnit med sedan senaste 
numret av Kärven då rappor-
ter från lokallogerna kom ut.   

Vi kan börja med vårt sista 
ordinarie möte för våren 
”Vårmötet” som hölls den  
20 maj då 28 medlemmar sam-
lades vid Guddehjälms hem-
bygdsgård. Hembygdsgården 
är en gammal bondgård med 
anor från 1700-talet och som 
inte moderniserats utan bygg-
nader och inredning är i stort 
sett lika som då de byggdes i 
början av 1800-talet.  

Mötet började utan upp-
ställd loge inomhus med sed-
vanliga mötesförhandlingar f 
ör att fortsätta ut i den vackra 
omgivningen där Vasafanan 
vajade i solen. Den skira 
grönskan i bokskogen var  
betagande och på ängarna 
blommade förutom maskrosor 
mängder med Tandrot.  

Kulturkommittén hade 
arrangerat poängpromenad 
med tema ”Kungälv”. Två par 
lyckades svara rätt på de tolv 
frågorna så utslagsfrågan ”Hur 
många Baddare bakades på 
Kexet i december 2021” blev 
avgörande. Närmast kom vår 
Ordförande Marianne Anders-
son och Protokollsekreterare 
Seppo Bladbacke som gissade 
på 50 000 st. Långt från det 
korrekta svaret 145 000 styck 
men trots allt närmre än det 
andra parets gissning.  

Logen bjöd därefter på räk-
mackor som smakade utmärkt 

efter promenaden. Det varma 
och soliga vädret fick oss alla  
att känna att sommaren står för 
dörren och vi kunde nöjda med 
dagen ge oss hemåt. 

Den 4:e juli, Independence 
day, samlades 21 av logens med-
lemmar i Morgan och Ewas 
trädgård i Lycke för att starta 
med en klurig promenad.  
Ledtrådar i form av gåtor och 
påståenden skulle leda deltagar-
na till olika platser i trädgården 
där de skulle finna gömda bok-
stäver. Efter en del letande hade 
de flesta hittat till flaggstången, 
grodorna, igelkottarna, blod-
dropparna, harvarna, trafik-
ljusen, pottorna, vattenfallet, 
ärtsängen och soluret.  

De tio funna bokstäverna 
skulle sedan bilda ett aktuellt 
ord som passande nog var 
”FJÄRDE JULI”. När detta var 
löst serverades grillade ham-
burgare i American style av  
broder Morgan.  

De senaste åren har vädret 
den 4:e juli varit detsamma.  
Det vill säga dagen har börjat i 
sol för att övergå i regn. Så även 
detta år. Trädgårdspromenaden 
kunde genomföras torrskodd 
men när grillen tändes var det 
dags att flytta in alla bord och 
stolar i carporten och uterum-
met. Men vad gjorde det - alla 
trivdes, stämningen var god och 
hamburgarna uppskattade.  

Den 10:e augusti klockan 
18.00 embarkerade 10 Vasa-

Marianne Andersson och Seppo Bladbacke 

Barbro och Göran Norlén på trädgårds-

promenad.  

Bohus fästning 
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teriet som arrangeras av Sten-
Åke. 

Senaste mötet hölls den  
15 oktober, även det i Odd  
Fellow-lokalen som nu blivit 
vår permanenta hemvist. Vid 
efterkapitlet gästades vi av 
duon ”The Rose” som utgörs  
av Ingmarie Dalin och Susanne 
Pettersson. Ingmari har varit 

vald till 
Göteborgs 
officiella 
Ada samma 
år som Ha-
rald Treuti-
ger blev  
Göteborgs 
Kal.  
Susanne är 

utbildad vid Operahögskolan 
och Balettakademi och framträ-
der ofta på de stora scenerna. 
Denna kväll framförde de ett 
program kallat ”Praliner från 
film och musikal.” Melodier 
från två decennium varvades 
med roliga dialoger med humor 
och glimten i ögat. Vi fick bl.a. 
njuta av följande melodier: Fly 
me to the Moon, The Rose ur 
filmen The Rose, Good mor-
ning starshine ur filmen Hair, 
Det vore välan fr´underbart ur 
My fair lady, Din arm omkring 
min hals från filmen 1939 och 
Gabriellas sång ur filmen  
Så som i Himmelen. 

Årets slut närmar sig även 
om det kvarstår två möten,  
Logens Vikingaafton och Jul-
festen men det gäller att blicka 
fram emot 2023 med nya möten 
och aktiviteter.  

 
Från Logen Kongahälla  

nr 702 vill vi önska alla  
En God Jul och  

Ett Gott Nytt år 
 

Ewa Pilhammar, KL 
 

Logen Bråviken 

Nu har vi börjat med våra  
promenader igen i vår loge. 
Hösten 2022s första Vasa-
promenad är genomförd. På 
Abborrebergs fina kogsområde. 
Vi var endast fem deltagande 
som mötte upp med egen 

medtagen fikakorg. Som ytter-
ligare sällskap förgylldes 
samvaron av Christian och  
Aulikki´s fina vovve. 

Nästa Vasapromenad sker 
den 1 december med samling 
på Abborrebergs parkerings-
plats med egen medhavd fika-
korg. 

Därefter, nästkommande 
Vasapromenad, den 15 decem-
ber i Vrinneviskogen, där vi 
kommer att bjudas på lusse- 
bulle, pepparkakor samt alko-
holfri julglögg.  
Varmt välkomna. 

Vi märker att detta är ett 
uppskattat arrangemang bland 
flera och ibland inte så många 
som kommer, men omtyckt av 
de som kan komma och vara 
med på en liten promenad. Det 
är värdefullt att även träffas 
utanför logelokalen då och då. 

Med vänliga hälsningar 
Kurt & Maggie Thelin 

BCM och O 
Logen Bråviken nr 751 

 
 

 

 

 

Logen Stockholm 

Kräftskiva 25 augusti  

Snapsvisor ljuder högt i  
Folkets Hus i Sundbyberg och 
stämningen är på topp. Styrel-
sen har bjudit in till kräftskiva. 
Ett årligt evenemang som har 
varit pausat under några år då 
pandemin har försvårat den 
typen av aktiviteter.  

Ordförande Pia Norrman 
hälsade alla varmt välkomna 

Maria Nihlén och Ewa Ögren uppskattar 

årets ”haklapp” 

På bilden syns Aulikki och Christian Lager-

wall med hund samt Barbro Jalkeby och Aino 

Berg.  
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tjänstemannasituationen. Att 
själva ställa upp, eller fundera 
över vem som skulle passa till 
någon av de vakanta tjänste-
mannaposterna.  

Efter sedvanliga hälsningar, 
syskonring och National-
sången avslutades mötet. 

I restaurangen väntade  
en supergod skagenröra med  
efterföljande ”bautastor” 
välsmakande fläskschnitzel. 
(blev några ”doggy bags” där). 
Alla mätta och glada.   

Sedan blev det allvar på ett 
lättsamt sätt. Eric Löwenthal 
kåserade kärleksfullt under 
rubriken ”Fadern” över ämnet 
”Förälder till en utvecklings-
störd son på 30 år”. Sonen Alex 
har en kromosomförändring, 
som inte kan botas. Eriks  
berättelse gav oss en inblick i 
hur det kan vara att förhålla 
sig till sonens livslånga handi-
kapp och dessutom tampas 
med myndigheternas, kommu-
nens och Försäkringskassans 
återkommande frågeställning-
ar, hur kompetenta yrkesmän-
niskor uttalar sig om en person 
de inte ens träffat. En riktig 
tankeställare. Tack Erik för 
din berättelse. 

Dags att avsluta med lite 

till kvällens arrangemang och 
inbjudna gäster välkomnades 
särskilt Ingemar Hulthage 
(Logen Mayflower, USA).  
Vi hade ytterligare fyra gäster, 
varav en kommande medlem. 

Ordförande Pia Norrman 
hälsade alla varmt välkomna 
till kvällens arrangemang och 
inbjudna gäster välkomnades 
särskilt Ingemar Hulthage 
(Logen Mayflower, USA).  
Vi hade ytterligare fyra gäster, 
varav en kommande medlem. 

Efter en kort information 
om kommande aktiviteter  
presenterades kvällens meny, 
som bestod av västerbottenpaj, 
nykokta svenska kräftor, smör, 
bröd och ost, samt som avslut-
ning kaffe och kaka.  

En stor enighet rådde om att 
kräftorna som serverades var en 
riktig höjdpunkt. Mikael och 
Maria Nihlén heter personerna 
bakom det lyckade inköpet av 
nykokta svenska signalkräftor, 
samt även övrig förtäring.  
Mikael arbetade hårt hela kväl-
len med att fylla på kräftfaten 
och ”röja undan” efteråt. Det 
var välfyllda fat som skickades 
runt. 

En annan höjdpunkt på 
kvällen bjöd Leif Sahlman  
på när han framförde en roligt 
visa. Stora välförtjänta app-
låder belönades skönsången 
med. Den visan ser vi fram 
emot att höra igen…. 

I tävlingen ”finaste 
snapsglas” utsågs Monica 
Åsmyrs handmålade snapsglas 
med kräfta till vinnare av en-
väldig domare Birgitta Wester-
lund. 

Den fantastiska lokalen vi 
befann oss i är värd att säga 
några ord om. Inte så lätt att 
upptäcka, men med hjälp av 
skyltar fann vi ett rosa hus 
bakom allaktivitetshuset i 
Sundbyberg. Huset uppfördes 
och invigdes som Folkets Hus 
1903. Det var högt till tak och 
luftigt, denna dag utsmyckat 
med kräftlyktor m.m. som 
gjorde det till en jättefin fest-
lokal. 

När det blev dags att bryta 

upp tackade Håkan Holmgren 
för den trevliga kvällen.  

Och än en gång vill under-
tecknad å alla deltagares  
vägnar, framföra en stor eloge 
till alla, med KL Birgitta Wes-
terlund i spetsen, som arrange-
rade den trevliga aktiviteten. 
Stor möda hade lagts på att 
duka borden, pynta den härliga 
lokalen, trycka en folder med 
roliga snapsvisor, inhandla allt 
att äta, ordna en välkomstdrink 
och en trevlig kräfthaklapp 
som vi fick ta med hem. Stort 
tack. 

Vid pennan  Monica Åsmyr 
vikarierande skribent 

 
23 september  

Efter en varm och skön sommar 
och efter det att myndigheterna 
officiellt förklarat att vi kan 
leva ungefär som vanligt igen 
efter pandemin, kändes det fint 
att träffas för höstens första 
logemöte.  

O Pia Norrman öppnade 
mötet och hälsade alla väl-
komna och därefter blev det 
förhandlingar enligt dagord-
ningen. Först en glädjande  
ballotering av Annelie Larsson, 
som kommer att recipiera vid 
nästa logemöte.  

MM Anna-Lena Engström 
erhöll märke för 10-årigt med-
lemskap i Vasa Orden av Ame-
rika. Dessutom tilldelades hon 
Logens Förtjänsttecken för sitt 
musikaliska engagemang vid 
logemöten, efterkapitlen och 
under pandemin.  Vi uppskat-
tar verkligen att ha levande 
musik under våra möten,  
av MM Anna-Lena eller  
MM Elisabet Brander. 

Vår återkommande gäst från 
Logen Mayflower nr 445, USA, 
Kin Lindgren, berättade myck-
et medryckande om sitt enga-
gemang i ungdomsverksamhet-
en i logen, i Vasaparken, 
Svenska kyrkan m.fl. organisa-
tioner i Kalifornien. Så roligt 
att få den direktkontakten med 
verkligheten ”Over there”. 

Nomineringskommitténs 
ordförande, Anders Höglund, 
uppmanade alla att tänka över 

Anna-Lena mottar märken och blomma från 

O Pia Norrman under överseende av CM 

Rolf Ögren. 
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gemenskap i baren innan vi tog 
oss hem i natten. 

Text: Greta Ögren.  
Foto: Monika Åsmyr och  

Greta Ögren 
 

Vinprovning 21 oktober 

Fredagen den 21 oktober 
träffades 25 logesyskon för 
samkväm med vinprovning  
i Maria och Michael Nihléns 
mysiga träfflokal. 

Christian Kull från Vino-
teket, delade med sig av sina 
kunskaper på ett lättsamt och 
trevligt sätt. Han berättade  
bl. a. om de danska bröderna, 
som lyckats göra sig ett namn 
bland Spaniens vingårdar och 
som ”Master of wine”.  

Christian fick frågan ”Hur 
väljer ni ut vinerna? Hur bedöms de?” 
Han berättar att det är tre per-
soner som jobbar med inköp, 
de letar både på enskilda vin-
gårdar och på vinmässor.  

Vi svenskar är noga med hur 
hög sockerhalten är i vinet, 
detta är något som producen-
terna inte riktigt förstår/har 
koll på. De kollar inte hur 
mycket tillsatt socker det är  
i ett vin, utan endast druvans 
sockerhalt. Bag In Box vin,  
har generellt en mycket hög 
sockerhalt. Producenterna  
försöker anpassa sitt vin efter  
den svenska marknaden  
(bland annat genom att minska 
sockerhalten). 

Christian berättar vidare att 
Rioja överproducerade sin vin-
produktion och detta ledde till 
en försämring av vinerna, så 
intresset för detsamma mins-
kade. Idag finns det en klassisk 
Rioja och en modern Rioja. 
Tempranillo är den största  
producenten, vinet lagras på 
amerikanskt och franskt ekfat 
och utmanar Rioja. 

Otroligt nog har Sverige den 
största nyetableringen i världen 
med sina 21 hektar vinodling! 

Det är med vin som med allt 
annat, smaken är som baken, 
det vill säga, den är väldigt in-
dividuell. I Sverige är Rispas-
son otroligt populär men i  
Italien är det ingen som dricker 
den. Precis så var det för  
ordenssyskonen på denna  
vinprovning. Vi tyckte väldigt 
olika om de fem viner vi smak-
ade, men vi hade en otroligt 
trevlig kväll tillsammans! 

Tack alla som närvarande 
och gjorde denna kväll min-
nesvärd! 

Text: Ann-Charlotte Halén 
Foto: Pia Norrman 

 
28 oktober 

Efter intåg till vacker orgel-
musik, spelad av MM Elisabet 
Brander, öppnade O Pia Norr-
man mötet och hälsade oss alla 
välkomna, denna mulna, men 
varma oktoberdag.  

Vår DD Lars-Åke Sjöberg 
fördes in och tog plats på  
Ordförandens högra sida och 
därefter vidtog förhandlingarna 
enligt arbetsordningen. 

Vi hade glädjen att recipiera 
en ny medlem, Annelie Larsson. 
Välkommen till Logen Stock-
holm nr 589 säger vi och hop-
pas att du kommer att trivas 
med oss och bli en flitig och 
aktiv deltagare i våra möten 
och kulturaktiviteter. 

FFDO Hans Ögren kallades, 
något konfunderad, till Altaret 
av O Pia. Han fick ta emot en 
egen personlig regalie och där-
efter ta plats på Ordförandens 
vänstra sida. 

Efter syskonring och  
Nationalsång, avslutades  

mötet. 
I stora bankettsalen vän-

tade fyra vackert dukade bord 
och vi blev serverade carpaccio 
med prästost crème, lingonre-
duktion och örter som förrätt, 
följt av pocherad lax med San-
defjordsås och rostad kål. Där 
fick kocken många beröm-
mande kommentarer från våra 
medlemmar. 

Fem vinflaskor fanns kvar 
från vinprovningen veckan in-
nan och de lottades ut och där-

Ulla Lindgren blir serverad av Kristian 

Kull. 

Annelie Larsson mottar sin regalie av 

Ordförande. 

FFDO Hans Ögren förs till plats på Ord-

förandens vänstra sida av CM Rolf Ögren. 
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nan och de lottades ut och där-
efter följde klurigheter. Det 
gällde att lista ut 33 mans-  
och kvinnonamn utifrån de 
beskrivningar vi fick. Det var 
lite roligt att gnugga geniknöl-
arna. Vad sägs om ”Så mycket 
pengar har hon när hon är 
pank”, ”Tycker han, om sina 
saker, att de är”, ”Han är  
gnagare med stamtavla” och 
”Bör hon ej göra i mörker-
körning”? Ingen segrare kora-
des utan en chokladlåda ställ-
des på varje bord, att dela på. 

Dags att summera kvällens 
upplevelser i baren innan vi 
tog oss hem. 

Text: Greta Ögren  
Foto: Monica Åsmyr 

 

Logen Knallen nr 745  

24 september 

Hösten 2022 startade med ett 
logemöte den 24 september 
som samlade 42 syskon, inklu-
sive våra gäster DD Lilian Julin 
med make Leif Julin från Logen 
Kongahälla nr 702. Inför efter-
kapitlet anslöt sig också kväl-
lens underhållare Lennart 
Wasling med maka Marita 
Wasling och ytterligare två 
gäster. 

Efterkapitlet inleddes med 
att Festkommitténs Bengt  
Olsson hälsade alla välkomna 
till denna första höstsamman-
komst och presenterade  
gästerna och kvällens före-
dragshållare.  

Vi fick också tips om hur  
vi smidigast skulle kunna 
runda buffébordet för att  
enkelt komma tillbaka med  
en välfylld tallrik till vars och 
ens bordsplacering. Därefter 
gav Åke Swahn instruktioner 
om hur man utbringar  
Konungens skål, varefter CM 
Helge genomförde det. Vinet 
var utsökt, och Kungssången 
klingade därpå rent från klara 
strupar. 

Från de dukade borden 
med servetter i höstlövens 
samstämda färger rörde vi oss  
sedan i tur och ordning till 
buffén. Där var uppdukat en 
mycket god anrättning som 

bestod av Wallenbergare på 
kalvfärs med ärtor, skirat smör, 
potatismos och lingon och  
därtill en fräsch grönsallad.  
Till detta smakade det röda 
vinet perfekt, och ett allmänt 
gillande av menyn kommente-
rades runt borden. 

Kvällens underhållning stod 
den mångsysslande författaren 
Lennart Wasling för. Till ett 
redigerat bildspel, där Was-
lings svärfar varit fotograf, fick 
vi följa med på en rundtur i ett 
Borås från förra århundradet. 
Med initierade kommentarer 
och guidning med jämförelser i 
nutid föll allt på plats i denna 
historiska exposé av vår stad. 

Innan det var dags för kaffe 
med kaka luftade vi struparna 
med sången För det var i vår 
ungdoms gladaste vår. -Ack ja! 

Under kvällen fick alla 
chans att pröva lyckan i ett  
lotteri och några hade också 
turen att vinna ett presentkort. 
Men så småningom vid 22-
tiden var det dags för flertalet 
att bryta upp från en kväll i 
trevlig gemenskap med gamla 
och nya vänner. 

 
22 oktober 

När Logen Knallen nr 745 hade 
sitt oktobermöte anslöt 45  
personer. Kvällen gästades av 
DD Lilian Julin med make Leif 
Julin från Logen Kongahälla nr 
702, Till efterkapitlet anslöt 
ytterligare tre personer, samt 
kvällens underhållare, mång-
kunnige musikern Erling Lund-
berg, som också brukar kallas 
”Elvis”. 

Arrangörskommiténs  
Leine Johansson hälsade alla 
välkomna och presenterade 
gästerna samt gav en utförlig 
introduktion till kvällens tema 
som var Elvis. Flera av hans 
filmer dök upp som bords-
benämningar, hans rosa Cadil-
lac inte att förglömma. Björn 
Engström informerade om  
maten och hur vi på smidigaste 
sätt kunde runda buffébordet. 
Välkomstskålen utbringades 
varpå det var dags att inmun-
diga goda viner till den anrätta-

Önskar alla Kärven-
läsare en härlig och 

fridfull jul samt att det 
kommande året blir  

precis som ni önskar! 
pia 

de kycklingmåltiden. Vid de 
vackert dukade borden såg 
man ljuslågor från eleganta 
glasskulpturer som Lena 
Leimalm skapat. 

Ceremonimästaren Helge 
Karlsson initierade såväl  
Konungens skål som hans leve 
och Kungssången. Senare ut-
bringades även en skål för vår 
Orden och för Logen Knallen 
med efterföljande sång. 

DD Lilian Julin och O Jan 
Elgquist gick runt till alla  
borden, skålade och utbytte 
många broderliga och systerliga 
ord, och arrangörsgruppen fick 
en tacksamhetens applåd initi-
erad av DD Lilian Julin. 

När det var dags för kaffe 
med kaka meddelade Björn 
Engström att vi kunde sitta 
kvar vid de avdukade middags-
borden för att få en upplivande 
dos musik av och med ”Elvis”.  

Erling Lundberg visade sig 
vara en underhållare av rang 
som med inlevelse sjöng ett 
flertal Elvislåtar och därtill 
emellanåt fick oss alla att 
skratta gott åt både skämt  
och välregisserade skrönor.  
Det blev ett framträdande med 
både klappande händer och 
hjärtan hos oss i publiken. 

Så småningom vid 22-tiden 
var det dags för flertalet att 
bryta upp från en kväll som 
säkert kommer att minnas som 
en glad kväll i musikens och 
”Elvis’” tecken. 

Helen Flensburg, tj LH 
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VASA ORDERN AV AMERIKA 
En svensk-amerikansk kultur- och vänskapsorganisation 

PDM-CLUB OF SWEDEN 

En riktigt God Jul och  

Ett Gott Nytt År 

             önskas alla Vasavänner 
 

Einar Savolainen Grön  Ewa Pilhammar 
President    Secretary 

 

Distriktslogen Norra Sverige nr 19  

       vill tacka alla våra logesyskon  
för gott samarbete under året. 

 

Vi önskar er en riktigt GOD JUL och 

 ett lyckosamt GOTT NYTT ÅR 2023. 
 

 EXEKUTIVA RÅDET 

Maggie Ahlin Thelin, Roger Axelsson, 

Birgit Hellström, Per Wingren, 

Ann-Sara Liljebladh, Charlotte Börjesson, 

Marianne Andersson 

Manusstopp: 1 februari 2023 
Manus (wordformat), gärna 
med foton (jpeg) som inte är 
inbakade i texten utan separata 
filer, skickas till redaktören:  
Pia Norrman, Galonvägen 24, 
168 73 Bromma eller  
piabromma@gmail.com  
(Logen Stockholm nr 589) 
Redaktionskommitté: Greta  
Öhgren, Logen Stockholm nr 
589 och Arne Lundin, Logen 
Bråviken nr 751 
Ansvarig utgivare: DM Maggie 
Ahlin Thelin, Logen Bråviken  
nr 751 

Vi i Logen Bråviken nr 751 vill 
önska er alla Vasa syskon 

en riktigt GOD JUL och  
ett lyckosamt GOTT NYTT ÅR. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I sanning och enighet 
Maggie Ahlin Thelin 

Ordförande  
Logen Bråviken nr 751 


