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NR 1 ÅRGÅNG 37

FEBRUARI 2003

VÄLKOMMEN TILL RONNEBY

Logen Ronneby Nr 630 hälsar alla Ordenssyskon varmt välkomna till Ronneby, till 2003 års Distriktsmöte och till Logen
Ronnebys 50-årsjubileum.

Läs vidare på sidan 2

VASA ORDEN AV AMERIKA
En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20
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RONNEBY - HJÄRTAT I SVERIGES TRÄDGÅRD

2003 års Distriktsmöte och Logen Ronnebys 50-årsjubileum arrangeras på ett av
Norra Europas största konferenshotell. Upp till 550 personer kan samtidigt konferera,
så vi bör få god plats. Ni som inte deltar i alla förhandlingar - passa på att slappna av i
underbar kurortsmiljö eller ta del av det som RONNEBY BRUNN har att erbjuda.
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GENOM ATT BLI MEDLEM I VASA SUPPORT CLUB
stöder Du dess verksamhet.
Årsavgift endast kr. 30:Postgiro 105 68 42 - 6
Org.nr 846501-8177

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den
24 mars 2003.
Bilder skall vara skarpa papperskopior i svart/vitt eller färg.
Material till kommande nummer sändes till Bertil Ericsson,
Älgvägen 15, 372 50 KALLINGE
E-postadress: bertram.ericsson@telia.com
RAPPORTERA I VASA NYTT OM DIN LOGES AKTIVITETER!

DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

Ordenssyskon !

Nytt År och Nya Tag ! Ett innehållsrikt Vasaår 2003 tillönskar
jag er alla. Mycket kommer hända även detta år, låt oss tillsammans verka för ett framgångsrikt år för vår Orden. Tack alla
loger som har betalat in den höjda Capitaskatten till Storlogen. I
slutändan är det ändå så att vi Vasasyskon får ta del av den till vår verksamhet. Vårt nya
lösenord har jag meddelat till mina Distriktsdeputerade för offentliggörande vid Lokallogernas installationsmöten, vilka påbörjats vid distributionen av detta nr av Vasa Nytt.
Tack alla avgående tjänstemän för det oegennyttiga arbete Ni alla utfört för vår Orden.
Jag gratulerar alla nytillträda tjänstemän och önskar lycka till med Vasaarbetet. Låt oss
alla Vasasyskon, vara eniga om ett Nyårslöfte: att beflita oss om besöka våra Lokalloger
egna och övriga. Genom att utföra det arbete som ingår i vars och ens befattning stärker
vi vår Ordens verksamhet. Gemenskapen och glädjen för vad vi uträttat, känslan för att
vi gjort vårt bästa, kommer med den lön vi får om många nya vasasyskon blir sammanlänkade i vår syskonring.
Värt att notera inför kommande Vasaarbete: följ vår konstitution, våra stadgar och
övriga bestämmelser. Om vi arbetar efter dessa undvikes många incidenter. Alla har vi
friheten att ge uttryck för våra åsikter, det är en demokratisk rättighet, men som Ordensmedlemmar har vi också skyldighet att följa våra regler.
Som Distriktsmästare arbetar jag och Exekutiva Rådets medlemmar målmedvetet
för att alla Lokalloger och medlemmar skall känna, att vi vill stödja och hjälpa Er i Ert
arbete, för att Vasa Orden av Amerika skall få framgång.
ÅSA kommittèn har, tillsammans med de Exekutiva Råden i DL 19 och DL 20, utsett
Årets Svensk-Amerikan 2003. Vem det är får ni veta när den officiella pressrreleasen
publiceras.
Planeringen för nästa ER-möte den 1-2 mars 2003 är i full gång. Vid detta ER-möte
behandlas bland annat motioner, budgeten för 2003-2005 samt förberedelser inför Distriktsmötet i Ronneby den 24-25 maj 2003. Vi ser fram emot det sistnämnda och jag
önskar Logen Ronneby lycka till med arrangemanget.
I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist
Distriktsmästare

Man kan inte vara stolt över
att ha fattat beslut,
förrän man sett resultatet.
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VDM HAR ORDET
ORDENSSYSKON!
God fortsättning på det snörika och kalla året 2003 som vi nu har
påbörjat!
Till Distriktsmötet i Ronneby helgen den 24 - 25 maj önskar jag
och Logen Ronneby nr 630 alla Vasasyskon från när och fjärran
hjärtligt välkomna.
Jag vet, att Logen Ronneby just nu arbetar hårt med arrangemanget och de aktiviteter som sker i samband med Distriktsmötet
2003.
För närvarande har jag fullt upp med att sammanställa resultaten av Medlemskampanjen
och Närvarofrekvenstävlingen för år 2002. När jag är färdig med dessa resultat kommer jag
att meddela detta snarast till Logerna, samt en redovisning i nästa nummer av Vasa Nytt.
Jag ser med glädje fram emot att få dela ut priserna till vinnarna i dessa tävlingar och
även att få träffa många Vasasyskon.
Med varma Vasahälsningar!
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Vice Distriktsmästare

VASA SUPPORT CLUB
INFORMERAR

VASA-VÄNNER!
Vi går in i år 2003 med lika stora ambitioner som tidigare. Det är
bl. a. det ökande medlemsantalet som sporrar oss att bygga vidare på den ekonomiska
grund, som skall bli till glädje för nutidens och framtidens verksamhet i vårt distrikt.
Redan den 31 december 2002 hade nästan 600 medlemmar betalt sina 30: - kronor
i medlemsavgift för år 2003, vilket är en ökning med cirka 25 % mot föregående år.
Förstå att vi gärna med glädje arbetar vidare.
STORT TACK till alla i våra loger som hjälper oss att informera om VASA SUPPORT CLUB, vilket är mycket värdefullt. En extra ros till Logen Calmare Nyckel Nr
628, som vid årsskiftet hade ökat medlemskapen i VASA SUPPORT CLUB med över
1000%!! Vårt TACK riktas också till alla duktiga Protokollsekreterare, som har hjälpt
oss med distributionen av inbetalningskorten. Vi bugar oss djupt för er !
Har Du tips eller önskemål om insatser där loge eller distrikt inte kan medverka, så är
Du välkommen att ge oss en vink. Kanske kan VASA SUPPORT CLUB hjälpa.
Rolf Arnshed, Ordförande

DISTRIKTSKULTURLEDAREN
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Detta skrives på årets tredje dag men kommer väl att läsas, när vi
hunnit en bit in i de s.k. oxveckorna, som syftar på arbete och flit. I
högre eller lägre grad berör det oss alla i vårt dagliga liv och vårt arbete
för VOA. Jag önskar er alla en god fortsättning i denna uppgift.
Men först en liten tillbakablick på hösten 2002. I början av november
samlades vi = Kulturledare + några andra från 11 Lokalloger till kulturledarträff i Karlskrona (se särskild rapport på sidan 23). Här skall endast kommenteras det som vanligt begränsade deltagandet från Distriktslogen sedd som helhet.
Några Lokalloger har konsekvent uteblivit under de 4 år jag nu kan överblicka och snart
skall lämna bakom mig. Det är dock mycket angenämt att konstatera det stora intresse,
som visas av dem som deltar. Heldagen i Karlskrona utgjorde inget undantag.
I en större värld än vår och fr.a. i USA råder stor livaktighet på ”svenskhetens” område.
I oktober invigdes Wallenberg Hall vid Stanforduniversitetet i San Francisco i närvaro av
prinsessan Christina och Peter Wallenberg. Denna byggnad (restaurering) har möjliggjorts
genom en donation på 15 miljoner dollar från två Wallenbergfonder och syftet är att skapa
extra bra möjligheter för utveckling av teknologi, forskning och utbildning vid ett universitet, som nästan varje år producerar någon ny Nobelpristagare. Den svenska kontakten
och initiativtagaren är vår förre universitetskansler, Stig Hagström, numera professor vid
Stanford.
Svenskättlingar fortsätter att klättra mot höga poster, nu senast Jennifer Mulhern Granholm, svensk-amerikan i andra generationen, som valts till ny guvernör i staten Michigan.
- I denna stat finns för övrigt sedan 5 år tillbaka Swedish American Heritage Association
(i Grand Rapids) som en ny och livaktig organisation samt den betydligt äldre Detroit
Swedish Council, som för 30 år sedan var en av basorganisationerna för det stora Swedish
Council. Den nuvarande ordföranden för Swedish Council, Jan Hartmann, hör hemma i
Detroit.
För kännedom vill jag här nämna att Swedish Councils tidskrift från och med senaste
halvårsskiftet bytt namn från Sweden-America till Nordic Reach.
I januarinumret (2003) av Swedish Press (Vancouver) rapporteras om Gustavus Adolphus College, St. Peter, Minnesota. Detta college grundades 1862 av svenska immigranter
som den första (lutherska) skolan i Minnesota. Den är nu rankad bland USA: s tio främsta
institutioner för grundläggande akademisk utbildning med internationell prägel. - Byron
Nordstrom, historieprofessor vid detta college, har nyligen gett ut boken ”The History of
Sweden” (Greenwood Press), som anses vara den bästa i sitt slag. Den rekommenderas till
intresserade men har fr.a. en amerikansk marknad.
Till slut vill jag påminna om kulturledarens årsrapport, som skall sändas till mig efter
logens årsmöte, i de flesta fall alltså i början av februari.
I Sanning och Enighet
I det sammanhanget går det bra att använda E-mail:
stig.salgeback@telia.com eller
FAX: 040 -36 51 00.
Stig Sälgeback, DKL
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DISTRIKTSHISTORIKERNS
NOTEBOOK

Spridda händelser ur vår ordens historia (forts.)
TYSKA AKTIER INKÖPTES av Storlogen år 1930 för
$4500 genom Storlogens sekreterare Dessa aktier antogs efter
2:a världskriget vara ”värdelösa” och såldes till bl.a. Storlogens
tjänstemän, vidare till deras resp barn och barnbarn för $1 st
som souvenirer. De var upptagna i Storloge-kassörens rapport
1944-46 endast till ett värde av $1.
År 1953 upptäcktes plötsligt att dessa aktier var värdefulla. En advokat anlitades:
Vem var nu egentligen ägare till dessa aktier? Advokaten påstod att aktierna som blivit
sålda borde återlämnas till vår Orden. Det beslöts att försöka återköpa samtliga aktier,
vilket lyckades. Efter en tids ”jakt” efter aktierna återbördades de till Storloge-kassören.
Värdet av dessa aktier var nu närmare $2000 En stor summa på den tiden. Beloppet
påfördes Storlogen.
TILL HEDERSMEDLEM I STORLOGEN föreslogs och utnämndes ambassadör
Gunnar Jarring. Han var nu den ende och siste levande Chartermedlemmen i Storlogen.
FRÅN ÖREBRO RAPPORTERADE en Vasasyster att Jubileumsboken 175 års
”Fred & Vänskap” mellan USA & Sverige nu utkommit. Och att omslaget på boken var
dekorerat med Vasa Orden av Amerikas emblem, utan godkännande av Storlogen. Det
ansågs vara bra reklam för vår Orden.
FDO-UTMÄRKELSE GODKÄNDES för VO, FS, K och CM, efter tre års tjänstgöring i följd i samma tjänst. Förslaget som var inlämnat 1962 kom från DL nr 19 och
DL nr 20.
ÅR 1962 HADE VASA ORDEN AV AMERIKA 311 Vasaloger i USA, 21 i Canada
och 44 i Sverige. Nämnas kan att Distriktloge nr 19 hade loger frånTrollhättan i söder
till Kiruna i norr samt Arvika i väster och Stockholm i öster. Sammanlagt blev det 376
Vasaloger. Antalet medlemmar var nu 40 287. Det fanns också 48 barn- och ungdomsklubbar med 1100 medlemmar.
MEDELÅLDERN HÖG. Vid en rundvandring till en del loger i USA, kan man konstatera att medelåldern bland medlemmarna är hög. Det ”smittar” av sig här i Sverige
också och bland tjänstemän ligger medelåldern högt i en del Loger.
BARNKLUBBRESOR TILL SVERIGE godkändes av Storlogen, vilken bidrog med
$17 200 för utgifter. Av dessa togs $17 000 från barnklubbarnas brevmärkesförsäljning.
FRITZ SCHELEs MINNESFOND i Göteborg. Fritz tjänstgjorde i många år som
Ordförande i logen Göteborg nr 452. Fonden skulle användas för en eller flera amerikanska ungdomar för att studera i Sverige. Fonden har nu (1962) överförts till Storlogen
Fortsättning följer...
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Till samtliga Logehistoriker: efter årsmötet är det tid att sända in årsrapporten till
undertecknad.Tack!
Sidorna I—VII i ”Logehistorikerns uppgifter” skall ge Dig inspiration!
En Logehistorikers arbetssätt; Dessa sidor ger Dig också information och arbetsmaterial som framkommit under kursens gång (sammanställt av Börje Gunnarsson)
Som framgår av dessa sidor finns det flera olika arbetsförslag. För en Logehistoriker
gäller det att tillgodogöra sig vad han/hon tycker är viktigast och vad Du själv anser är
bäst!
Stryk lämpligen under det Du anser är bäst för Dig och arbeta därefter.
En Logehistoriker bestämmer själv det han/hon anser är viktigast och arbetar därefter.
Det är Du som bestämmer och beslutar vad som skrives i Logens Historiebok!
Knut Sernbo
Distriktshistoriker

UNGDOMSSIDAN
Kära Vasavänner
God fortsättning på det nya året med många trevliga logemöten och
förhoppningsvis ökat intresse för vår Orden.
Året har för min del börjat bra. Jag har haft givande kontakter per brev
och telefon med DL 13 North West Pacific och mött positivt gensvar vad
gäller ungdomsutbytet. DM Judy Rust liksom min kontaktperson Elisabeth Mendenhall är mycket intresserade av fortsatt samarbete mellan våra
distrikt.
Under december månad 2002 sände jag anmälningsblankett till Kulturledarna i
Lokallogerna för vidare befordran till de ungdomsansvariga. Jag hoppas att denna punkt
kommer upp på dagordningen i alla Loger inom vårt distrikt. Separat skrivelse kommer
att sändas till de ungdomsansvariga inom Logerna.
DL 13 har fastställt anmälningstiden till senast den 15 februari 2003. För våra ungdomar gäller tidpunkten senast l mars 2003. Flygbiljett till USA för våra ungdomar har ett
lägre pris tom mars månads utgång. Den 1-2 mars har DL 20 årets första ER-sammanträde då det bl a skall beslutas vem/vilka som får chansen att deltaga i ungdomsutbytet.
Jag hoppas givetvis på stort gensvar före denna tidpunkt. Ansökan kan sändas direkt till
mig under adress: Kungsgårdsvägen 7 B, 392 37 KALMAR. Det vore så roligt om vi
även detta år kunde bidra till ungdomsutbytet mellan våra länder och Distrikt.
Har Du fått Vasa Star (ett sent julnummer)? Läs då den korta artikel som en av våra
besökande flickor - Kimberly Bare från Canada - har skrivit. En mycket positiv artikel.
Barbro Ekholm
Distriktsungdomsledare DL 20
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LOGEGLIMTAR
LOGEN SKÅNE NR 570

Lördagen den 9 november. Högtidsmöte med gås(!). På mötet innan bankett och dans, berättade KL om Greta Garbo, ännu en kvinna som satt Sveriges namn
på kartan. Logen fick tre nya syskon denna
kväll. En galakväll med god mat men
framförallt den fina Vasa-anda som gör
vardagen till en fest.
Söndagen den 8 december. Nu
är det Jul igen. Ingrid Bergman
Fr vänster:CM Jörgen Olrud, Essy
Carlsson(Ny), O Jan-Åke Ferborn,
Kerstin Lindeberg(Ny), Sven Lindeberg(Ny), CMA Inga-Britt Ferborn
blev kvällens kvinna enligt KL. Kvällen fortsatte med Axels goda julbord, och alla som
varit snälla fick julklapp av ”tomten” som kom från landet!!! En vacker Lucia med en
konstig figur bakom sig gjorde kvällen lite annorlunda. En fin avslutning på ett fint
Vasa-år. /B.Ö.

LOGEN KÄRNAN NR 608

Lördagen den 14 september. Starten på vårt logearbete kunde inte ha börjat mycket
bättre, nästan fylld Logesal.
Gäster från Logen
Carlskrona Nr
601 DHM Einar
Hei-densjö. Från
Logen Skåne Nr 570
DD Åke Sjöstrand
och Eva Holmberg. Från Logen
Tomelilla Nr 631
VDS Per Dahlman med Gunnel
Hallberg-Dahlman.

Från Logen Höganäs
Nr 634 Elly Ekdahl.
Från Logen Nybyggarna Nr 698 O Rolf
Hansson, HM Enis
Andersson, Gun och
Ingvar Persson.
Alla hälsades välkomna av Ordförande Morgan Pålsson.
Efter mötet kall-

ades vi till vår festlokal för att vi skulle roas samt förtära en måltid, som delar av Ungdomsklubben Nya Sverige hade lagat samt att vi skulle bli roade av desamma. Som vanligt när
ungdomarna är i gång så går det med en väldig fart, vi hade jättetrevligt allihopa. Aftonens
överskott, ca 3500 kronor, gick till deras klubbkassa.
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Lördagen den 12 oktober: Systrarnas Afton. Då var det tid för Oktobermöte, logesalen
var fylld till sista plats, Ordföranden fick ut och leta stolar i matsalen för att alla skulle få
någonstans att sitta.
Vi hade det stora nöjet att hälsa 10 gästande Ordenssyskon välkomna.
Från Logen Göteborg Nr 452, Rune Sandstedth och Ulla-Britt Essgren. Från Logen
Skåne Nr 570 DD Åke Sjöstrand, Eva Holmberg samt Ulla och Roland Stoltz. Från
Logen Carlskrona Nr 601 Einar Heidensjö. Från Logen Christian Nr 617 VDM Åke
Mellnert, Carina Norin samt Karin och Karl-Erik Mellnert. Från Logen Höganäs Nr 634
O Anita Bengtsson, Karl-Axel Bengtsson samt vår FD DD Ove Thornblad med hustru
Martha.
Under mötet hade vi nöjet att ballotera in 10 nya kandidater som vill bli medlemmar i
vår Loge, samtliga blev inballoterade.
Oktoberfest, när systrarna står för underhållningen kan man räkna
med en fylld logesal, så också nu. Temat denna gången var Häradsdräkter samt Landskapsdräkter.
Det var en verklig glans över systrarna denna kväll, de flesta satt
i stum beundran. Vi fick inte känna eller klämma på systrarna
denna kväll, utan bara
njuta av prakten. Syster Gudrun Fritzon iklädd häradsdräkt
Britt Åberg hade lagt ner
mycket möda och arbete med att fixa till och låna ihop dräkter.
Några av systrarna var klädda i sina egna Häradsdräkter. Maten
var präglad som landskapsmeny. Som vanligt mycket och gott.
Högtidsmöte lördagen den 9 november. Sextiosju medlemmar hade
samlats för
att medverka vid
Logen Kärnans högtidsmöte med reception.
Mötet öppnades och 12 gäster
presenterades, bland vilka Ordförande Morgan Pålsson kunde
hälsa VDM Åke Mellnert särskilt
välkommen.
Vid receptionen kunde vi glädja
oss 10 nya medlemmar i vår Loge
och i Vasa Orden av Amerika.
Bland dessa nya medlemmar fanns
Från vänstter: FDO. Runo Agerstig, Robin Agerstig
Robin Agerstig, 15 år, son till vår
samt O. Morgan Pålsson.
tidigare Ordförande Runo Agerstig. Robin höll även tacktalet från
recipienderna. /A.L.
Efterkapitlet var som vanligt Gåsmiddag med tillbehör och därefter dans.
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LOGEN CHRISTIAN NR 617

Lördagen den 19 oktober höll Logen Christian Nr 617 logemöte med reception. På
grund av denna vinters första kraftiga snöstorm kunde vår DD Inger och Kurt Hammarlund från LL Ronneby Nr 630 ej närvara. Egart Lindholm LL Trelleborg Nr 734 var
vår enda gäst. Parentation hölls över Anna-Lisa Anderberg, som varit medlem i Logen
sedan 1947, då Logen Christian Nr 617 instiftades. Logen fick två nya medlemmar, Bo
Abrahamsson och Olgica Gustafsson.
PC-märket utdelades till Grethe
Från Vänster: CM Conny Häll, Olgica
Gustafsson, O Gösta Löfstedt, Bo Abrahamsson.
Isaksen samt LFT till Axel Jönsson.
KL Gunnel Larsson berättade under
”Kontakt Amerika” om organisationen ”The Swedish-American Heritage
Society of West Michigan”. Föreningens syfte är bl.a. att bevara, vårda
och ta till vara traditionella seder och
kultur inom deras svenska område,
att främja en anda av släktskap bland
svensk-amerikaner i Västra Michigan, att skapa en medvetenhet om det svenska arvet
bland de yngre generationerna och om det moderna Sverige och Sveriges många olika
bidrag till USA och övriga världen. Grundare är Clarence Anderson som tillsammans
med sin fru många gånger besökt Sverige och noga vårdar traditioner som midsommar,
jul, Lucia, svensk mat och musik. Som vanligt fick vi vara med om ett fint högtidsmöte och därefter ett trevligt efterkapitel med god mat och motion till Ulrika och Krister
Karlströms eminenta dansband.
Till den traditionella kyrksöndagen l:a advent samlades ett 15-tal logesyskon i Kiaby
kyrka. En mycket fin tradition där vi sedan bjöds på adventskaffe i klubbstugan av ortens
idrottsförening. /KH
Lördagen den 30 november. Det blev en ordentlig
lektion i Amerikas, för att inte skriva Svenskamerikas,
historia, när Logen Christian Nr 617 vid sitt novembermöte firade Thanksgiving. Bakom hela arrangemanget, American style till hundra procent, stod Logens Kulturledare Gunnel Larsson och maken Gösta
Larsson. Kalkonen var visserligen född och uppvuxen
i Skåne, men allt övrigt - bland annat indian corn,
KL Gunnel Larsson med de färgrika kalkon- och pumpadekorationerna som kommit från USA.
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cranberries och amerikansk äppelkaka - hade sänts över med flyg från USA-släktingar
till Gunnel och Gösta: Carol P Martin i San Francisco, Marylyn Schroeder i Seattle och
Charles Latimer i Detroit. Även de färgrika bordsdekorationerna kom från USA.
Deltagarna i efterkapitlet ”bodde” i olika städer - Detroit, Chicago, St Paul, Minneapolis, Wilmar, Fargo, San Francisco
och Seattle. Gösta Larsson presenterade också åtta fiktiva gäster
från ”det gamla landet” Sverige
och kommenterade varje orts
Gösta Larsson hade en humoristisk presentation av åtta
amerikanska städer.
historia och egenheter. God
hjälp med uppgifter hade han
haft av en annan släkting, Wesley

Mattson i Minneapolis, vilken,
liksom Gösta, tillhör Hans Mattson-släkten. Wesley Mattson
fick för övrigt för ett 15-tal år
sedan ta emot den första Hans
Mattson-plaketten i Önnestad. Högaktuell denna kväll
var särskilt ”kalkonstaden”
Willmar, som en gång var på
väg att bli huvudstad i Minnesota, en roll som dock togs
över av St Paul.
Gunnel Larsson gav en
mycket intressant historisk bild av

Thanksgivingfirandet, om Sarah Hales oförtröttliga arbete att få Tacksägelsedagen förklarad som officiell helgdag. Hon uppvaktade flera presidenter och slutligen sade Lincoln
ja. Och 1863 kunde man för första gången fira denna dag som officiell högtidsdag. Det
unika är kanske att Thanksgiving ingalunda är en ur-amerikansk företeelse. Det var spanjorer som 1541 på detta sätt ville fira en lyckad resa till Amerika. Sarah Hale arbetade
dock inte bara för denna dag. Hon kämpade även mot agan, mot slaveriet, mot paj till
frukost (!) och mot bruket av korsetter.
Christians Thanksgivingkväll innehöll även ett framträdande av C4 Singers som, under ledning av Ronny Ragnarsson, sjöng ”Over the river” och ”Prayer of Thanksgiving”,
följt av ”Hälsa dem där hemma”, ”Barndomshemmet” och ”Gubben Noa” som allsång.
Och intet öga var torrt! Vid logemötet, som leddes av O Gösta Löfstedt, förrättades även
valen för 2003, varvid valbredningens Ordförande Axel Jönsson kunde redovisa att man
hade lyckats få alla poster besatta. Det blev till större delen omval. Till ny VO valdes
Britt Hannebo.
C4 Singers har sångfrukost. Minns Ni det trivsamma radioprogrammet ”Frukostklubben”? Man kan skriva att sånggruppen C4 Singers i Logen Christian Nr 617 åtminstone
till namnet - är något i den stilen. Under
alla år som C4 Singers funnits, har man
haft sina övningar på lördagsförmiddagar hos Elly Johansson på Floravägen på
Tre av sångarna i C4 Singers, Birgit
Persson, O Gösta Löfstedt och Axel Jönsson vid frukostbordet.
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Egna Hem i Kristianstad. Till en början
var det mest sångövningar med en kopp
kaffe och kakor ”i halvlek”. Men så kom
Elly på idén med frukost och det visade
sig vara en mycket god(!) lösning. Det
har så att säga blivit lördagsförmiddagens
melodi.
Ledare, och ackompanjatör på piano för
gruppen, är Ronny Ragnarsson, stundtals
kompad på gitarr av Mary-Ann Nilsson.
Och man
rädes icke Två av de tretton medlemmaratt då och na i C4 Singers, Eva Olsson
då utbris- och Mary-Ann Nilsson, klämmer i för kung och fosterland i sångövningen.
ta i sång
på det
engelska, eller snarare det amerikanska, språket. När Vasa Nytt gjorde studiebesök på en
sångfrukost höll man just på med övningar inför Thanksgivingsammankomsten i Logen.
Man slipade på melodier som ”Over
the river and trough the wood” och
”Prayer of Thanksgiving”. Det där
med ett så perfekt uttal som möjligt
kan kanske vara problem. Men C4
Singers har ett hemligt vapen i den
vägen. Anna Dahl-Jönsson, som är
med i sånggruppen, är född och uppvuxen i Chicago, där hon bodde tills
Tre av C4 Singers sopraner, Elly Johansson, Gun- hon var 35 år. Då ”emigrerade” hon
till föräldrarnas hemland Sverige och
nel Larsson och Birgit Persson.
bytte sin lärargärning i Chicago mot
en liknande i Kristianstadstrakten. I
sånggruppen får hon då och då återuppleva lärarkallet och har ibland Ronnys uppdrag
att försöka lära oss så rätt uttal som möjligt.
Utöver att sånggruppen framträder vid några möten under året har man vid ett par
andra tillfällen spritt glädje på servicehem i Kristianstad. En av melodierna man med
glädje framför är ”Spela upp en enkel melodi”. Och man kan förmoda, att melodierna
blir extra enkla efter en god frukost. /WN

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628

Trivsam julloge avslutade en intressant höst
Lördagen den 7 december var årets sista loge. Juldansen slog an tonen av glädje och
gemenskap och efter en stämningsfull loge med skön sång av Kalmar Stads Lucia kunde
vi njuta av en god julmiddag.

Vi har nu varit ett år i Hantverksföreningens lokal som är
inrymd i ett av de äldsta husen
i centrala Kalmar. Catering
fungerar bra och vi trivs med
ett fint lagarbete för att genomföra loge och efterkapitel.
Den 19 oktober var det dags
för mannekänguppvisning med
moderiktiga vinterjackor och
pälsar. I visningen deltog såväl
Vasabröder och systrar som
mer vana aktörer. Musik och
Långdans hos Calmare Nyckel Nr 628
glada applåder avslutade en
riktigt festlig kväll.
Hösten omfattade fyra logemöten inklusive högtidsmöte. /BKL M.B.
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LOGEN RONNEBY NR 630

Lördagen den 16 november hölls högtidsmöte med reception i närvaro av DD Mona
Harrysson. Övriga gäster var VDM Åke Mellnert, Karin och Karl-Erik Mellnert LL 617
samt O Maj Svensson, Bengt Svensson och Lennart Persson LL 601.
Parentation hölls över Gunnar Lindh.
Under en väl genomförd ceremoni fick Logen en ny medlem. Vid receptionsmiddagen
hölls tal av VO Inger Hammarlund och den nye medlemmen Rolf Bjurhem.
Ordförande Ulf Alderlöf och Rolf Bjurhem flankerade av CM-paret Ingrid
och Hans-Åke Rytterdahl.
Söndagen den 1 december arrangerades kyrksöndag i Edestad kyrka.
Efter gudstjänsten drack vi kaffe i
församlingshemmet.
Vid logemötet söndagen den 8
december genomfördes ballotering.
Mötet valde tjänstemän och nomineringskommitté för 2003 under
ledning av DD Mona Harrysson..
Budgeten för det kommande året fastställdes. Efter mötet väntade en smaklig julbuffé.
Vid kaffet fick vi besök av Lucia med tärnor, som framförde sånger och verser under
ledning av Ann-Margreth Ericsson. Årets Lucia var Josefine Henriksson, sondotter till
Gunilla och Inge Henriksson.

LOGEN TOMELILLA NR 631
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Fredagen den 20 september var höstens första Logemöte. Tre blivande medlemmar
balloterades in. Kommittègrupperna börjar planering av Logens hemsida samt 50-års
jubileumet år 2004. Val av nomineringskommittè. Alla som hade varit på tjänstemannakonferensen tackade för all lärdom, ideèr och
var mycket nöjda med helgen. 35 Vasamedlemmar tog sedan fram havets läckerheter
kräftor och räkor. Allt skratt och småpratande
var bevis på att det var roligt att träffas igen
efter sommaren. Från Ost & Delikatesskällaren hade vi besök av en som berättade
om lämpliga ostar och tillhörande viner till
skaldjuren.
VDS Per Dahlman övervakar kräftätarna.
Söndagen den 13 oktober åkte 28 Vasamedlemmar med buss till Malmö och såg teater
”Hela sjukan” med Ulf Brunnberg och Björn Gustavsson. Efteråt åt vi en god middag
och hade trevligt samkväm.
Vid Logemötet lördagen 26 oktober balloterades in 2 nya blivande medlemmar. KL
Gull-May Åstradsson läste upp reseberättelse från en flicka som varit i U.S.A under tre
veckor i somras. Efter det att 75 medlemmar och 6 gäster ätit Gretas goda pajer var det
dags för Vasaaktörerna att framföra en verklighetsberättelse ”Lifvet på Tjörneröds mölla”
Den blev mycket uppskattad
och aktörerna var nöjda med sitt
framförande. Efteråt blev det
teaterkaffe med tårta.
Högtidsmötet den 23 november besöktets av 49 medlemmar.
Vi hälsade 5 nya medlemmar till
Logen välkomna vid en stillfull
reception. Program- och Temakommittè valdes. KL Gull-May
Åstradsson berättade om kulturledarträffen i Karlskrona samt om
vår Ordens emblem, dess tillkomst och
innebörd av de olika symbolerna och färgerna. LH Bengt Klyft berättade om en
lantbrukare i Sverige som emigrerade till
Amerika med sin konstruktion av plog
av stål sedermera kallad för John Deere.
Vid vackert dukade bord avnjöt vi gås
med tillbehör och äpplekaka till efterrätt.
O Bengt-Arne Åstradsson med nya medlemmar, och CM-paret Lennart och Anita Nilsson.
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Sedan dansade vi till Rickards orkester till sena timmen.
Första advent 1 december var det kyrksöndag i Östra Ingelstads kyrka med Ylva Persson Hallström som höll predikan.
På årets sista Logemöte den 14 december blev alla utsedda tjänstemän valda av Logen
samt val av ny nomineringskommitté. KL Gull-May Åstradsson berättade hur traditioner kan uppfattas på ett humoristiskt sett. Efterkapitlet var traditionellt julfest med god
mat, dans kring granen samt lotteri med bl.a många ”goda” vinster. /KL G-M Åstradsson

LOGEN HÖGANÄS NR 634

Höstens första möte höll Logen Höganäs Nr 634 lördagen den 14 september. Det var
ett kulturmöte där traktens son Torbjörn Gerward talade om Höganäs hamn och dess
fiske i gamla tider och fram till 1900-talet.
Tillsammans med två gästande logesyskon från Calgary åts det slottsstek och det
dansades till det traditionella husbandet. En
trevlig kväll i glad Vasa-anda.
Den 19 oktober var det dags för brödernas afton. Efter logemötet begav vi oss till
Ornakärrs Trädgård där vi fick uppleva en
Halloweenfest utan dess like. Fastän lite
O Anita Bengtsson och VO Berit Bogren med
gästande logesyskon Lois Coiarre och Deanna
Summy från Logen Branting Nr 417.
kyligt väder värmdes vi av den varma stämningen och Migges Showband.
Så var det åter dags för högtidsmöte den
16 november. Efter ett stilfullt möte med
parentation och reception åts det kalkon
Stig Nilsson, Jan-Erik Wallin och Sven Kulle
med tillbehör. Maj-Lis Nilsson höll ett fint bidrog till den varma stämningen på Haltacktal från de nya medlemmarna. Julfest loweenfesten.
hölls den 14 december i logelokalen, där
det var julpyntat och fint. Ett stort julbord dukades upp och alla åt och var glada. Tomten kom till alla som varit snälla och kvällen avslutades med Nu tändas tusen juleljus...
precis som vanligt. Och alla önskade varandra en
riktigt God Jul. /E.L.

LOGEN MALMÖHUS NR 643
November-mötet kallade vi ”Höstfest”. Halloween

Nya medlemmar, Maj-Lis och Kjell Nilsson samt Ella
Johansson, faddrar samt O Anita Bengtsson och FDO
Olof Breitfeld.
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firades med musikafton. Värdinnorna var klädda i ”häxhattar” och ”pumpalyktor” lyste
på borden. KL berättade under Kontakt Amerika om Jussi Björling, om hans barndom,
hans oroliga uppväxttid och om hans karriär. Efterkapitlet bjöd på konsert av ”Phula
Gubbar” en musikalisk och humoristisk fullträff.
Adventsgudstjänsten i V. Skrävlinge kyrka 1:a december
besöktes av 48 Vasasyskon. Kyrkoherden hade till vår
glädje bjudit in en amerikansk sångare, som sjöng
amerikanska julpsalmer. Efter gudstjänsten hade
vi gemensamt Kyrkkaffe och blev sedan informerade om kyrkans klenoder.
Den 7 december, årets sista möte, innehöll
slutnominering och val. Alla tjänster blev
tillsatta. Efterkapitel var julfest. Julbordet var
dignande och välsmakande. Ett rekordstort
lotteri med skänkta vinster gav ett bra tillskott
till Logens kassa. /KL. MS.
Halloween

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665

Fredagen den 8 november hölls Logemöte med Systrarnas afton som efterkapitel.
Under mötet läste PS Krystyna upp de många brev och tackkort som kommit med
hälsningar och gratulationer till det lyckade Jubileumsfirandet.
Vid förnomineringen presenterades förslag till tjänstemän för år 2003.

Logen Tre Hjärtan Nr 665
framför ett stort och varmt Tack
till alla gratulanter och deltagare vid vårt 40-årsjubileum.
BKL Jan Öhberg berättade under Kontakt Amerika om den historiska bakgrunden till
Halloweenfirandet i USA.
Efter mötet bjöd Systrarna, utklädda till charmiga häxor, på en mycket god buffé i den
trevligt Halloween-dekorerade matsalen. Kvällen förflöt i en trevlig atmosfär.
Första söndagen i Advent besökte vi Olaus
Petri kyrkan.
Under gudstjänsten, som hölls av Komminister Per Moberg, medverkade bl. a. barnkören
som med sina ljusa röster skapade en särskild
stämning.
Efteråt bjöds på kaffe i församlingshemmet
Mera Halloween...
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varvid Komministern berättade om kyrkans tillkomst och historia.
Lördagen den 7 december hölls Julmöte med val av tjänstemän och fastställande av
budget samt medlemsavgift för år 2003.
Efteråt, sedvanligt Luciatåg Julbord och ”klapputdelning” av vår egen Jultomte - Lars
Strömberg.
Under kvällen överräckte Ordförande Roy Julblommor till våra äldre, närvarande,
Logesyskon.
Lotteribordet bjöd bl.a. på fina ”frukter” i keramik från DD Ove Thornblads korg
skänkt vid 40-årsjubileet.
Vinnare av storvinsten i Årslotteriet blev FDO Nils Dahlrot.
När vi slutligen utbytt Julhälsningar skildes vi åt efter en trevlig kväll. /KA

LOGEN WESTERVIK NR 679

Lördagen den 16 november hade Logen högtidsmöte med reception. Tio (10) nya
medlemmar intogs i Logen. Receptionen blev en minnesvärd högtid. Ceremonierna och
den vackra musiken, som MM Gunnar spelade medförde, att de vita näsdukarna kom
fram för att torka en och annan tår. Då kände vi ”gamla” att intagningen av nya medlemmar blev så känslig och högtidlig som den bör vara. Dessa nya medlemmar känner
säkert att de valt rätt. Välkomna!
Logemöte med luciatablå lördagen
den 14 december 2002.
Vid mötet företogs ballotering, vilken
utföll till belåtenhet, för två medlemskandidater. Val av tjänstemän för
kommande period utfördes. Trots vissa
besvärlighet fick Logen alla poster besatta. Nomineringskommittén har inte
haft något lätt arbete men utfört det på
så
sätt

HM Anna Smedberg dansar hambo med en av
logens nya medlemmar.
att

de fick emotta flera särskilda Tack för sitt arbete.
Som Lucia ställde Logens egen syster Ros-Marie
Johansson upp. Hon med åtföljande tärnor, stjärngossar och tomte utförde en högtidlig och vacker
ceremoni inför 80-talet församlade syskon och gäster.
Logens egen kör under ledning av CM Leif Granqvist sjöng medan Birgitta Nilsson spelade omväx-
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Olle Klavebäck avgick efter sju år som LH.
lande orgel och piano till körsången.
Ett dignade julbord angreps från många håll. Efter
denna förstärkta kost följde tacktal till såväl Logen
som till enskilda syskon. Och som vanligt avslutades
logemötet med dans, denna gång till av MM Gunnar
Lith inspelat band. Olle Klavebäck/LH

LOGEN UTVANDRARNA NR

680

HÖGTIDSMÖTE den 19
oktober.
Tyvärr var det en lång tid sedan
vi hade högtidsmöte med reception
men denna kväll fick vi möjlighet
att dels välkomna ordenssyskonen
Sonja och Evert Karlsson, som sökt
överflyttning från LL Blå Jungfrun
Nr 749, samt recipienderna Lennart och Maj-Britt, vilka intogs under en högtidlig och värdig reception, som övervars av
bla vår nye MSLER Bertil Ericsson med hustru Ann-Margaret.
Vid den efterföljande banketten hyllades traditionsenligt vår Ordens beskyddare H
M Konungen med skål, leve och sång.
Talet till recipienderna hölls av O Jan
Persson och vår nye medlem Lennart
Eriksson tackade för en högtidlig reception. MSLER Bertil Ericsson tackade
för maten. Den trivsamma stämningen
under banketten fortsatte under några
timmars dans innan det var dags att ta
sig hem i det ymniga snöfallet, som tyvärr orsakade strömavbrott för många. /
KEF
Lördagen den 16 november hölls
logemöte. Från LL Christian Nr 617
deltog vår DD Karin och Ingemar
Lennart och Maj-Britt Eriksson, O Jan Persson,
Holmqvist.
Sonja och Evert Karlsson flankerade av CM
Vid kvällens Amerikaafton berättade
Karl-Eric Forssander och CMA Doris Olsson.
Ulla Ödman och Bengt Ödman, just
hemkomna från sin resa i USA, om
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sin upplevelserika tur i svenskbygderna och möten med gamla svenskamerikaner i bl a
Mora. Vi fick genom ett mycket fint fotocollage, video och intressant berättande följa
med på resan genom bl a Bishop Hill, Chicago, Minneapolis och St Paul, besök i museer
och båttur med hjulångare på St. Croix River vid Stillwater.
På initiativ av Bertil Geneback och med stöd av DL 20
anordnades en välbesökt informationsträff den 2 december
för 22 intresserade personer, som svarat på vår annons samt ett
flertal egna medlemmar. Det var MSLER Bertil Ericsson, Ove
Tornblad och
Agne Lindén Ulla Ödman avtackas av Ordförande Jan Persson
som på ett
lättfattligt sätt förmedlade sina kunskaper om Vasa Orden av
Amerika. Smörgås, tårta och kaffe serverades i trevlig samvaro.
Vi i LL Utvandrarna Nr 680 vill här rikta ett stort tack till
Bertil Geneback och övriga medverkande för nedlagt arbete och vi hoppas på ett gott
resultat med flera nya medlemmar. UÖ/PS
Lördag den 7 december hölls logemöte
med vår 36: e julfest som efterkapitel. Logens
systrar och bröder och många gäster njöt
traditionsenligt av värmande glögg och gott
julbord. Logen besöktes i år av Karlshamns
Lucia med tärnor. Till mycket vacker och
stämningsfull sång med ackompanjemang av
Bygdespelemännen inleddes vårt julfirande.
Med mycken lust och glädje dansade vi också
in julen med långdans.
Informatörerna Agne Lindén, Bertil EricsLL Utvandrarna Nr 680 HEDERSSTANson samt Ove Thornblad
DAR FÖR KULTURELLA INSATSER har
sedan 1970 årligen utdelats till föreningar,
enskilda personer, företag och museer. Den 11 december fick SVEN-ÅKE KULLBERG,
Karlshamn mottaga Hedersstandaret som uppskattning för sitt arbete under 15-20 år
med boken ”Historisk beskrivning av Hällaryds skärgård” med tillhörande speciella sjökort, som rönt stor uppskattning av såväl skärgårdsbor som landkrabbor. Överlämnandet
skedde på ett lämpligt ställe, nämligen i Flottans Mäns lokaler i närvaro av ett flertal
Utvandrare. /KEF

LOGEN NYBYGGARNA
NR 698
Den 8 november hade vi logemöte i Odd

KL Greta Franzén, Sven-Åke Kullberg och Ordförande Jan Persson.
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Fellows lokal i Ängelholm. Under mötet inballoterades 4 personer som ska gå med
i Logen i februari 2003. Därefter följde ”Brödernas Afton” på Råbocka camping, en
sillbuffé’ serverades. Efter den goda maten blev där en musik tävling, ”Minns du den än”
en frågelek med låtar från förr och nu. Det segrande laget hade 25 rätt av 30 möjliga.
Lotteriets högsta vinst en Spettekaka vanns av Mats Holmberg blivande medlem. En
trevlig kväll i god Vasaanda.
Lördagen den 7 december hölls logemöte i Odd Fellows lokal med val av Tjänstemän
för år 2003, alla platser tillsatta. Många medlemmar i Ungdomsklubben var här denna
kväll. Vår O Rolf
Hansson önskade
alla God Jul och
Gott Nytt Vasaår.
BKL Jan Henningsson önskade på Logens vägnar God Jul
och Gott Nytt År till
Rolf. Året avslutades
med Traditionell
”Julfest”. Ett vackert
Ordförande Rolf Hansson med glada Vasavänner.
dukat Julbord med
många läckerheter serverades. Därefter följde ett Luciatåg där våra medlemmar Anita och
Per-Olle Ekbergs barnbarn Jini Christoffersson spelade trumpet, allt mycket vackert och
stämningsfullt. Vår lilla Tomte Wally delade ut de sedvanliga Julklapparna till var och en.
Ännu en härlig kväll med VASA vänner. /M-B A

LOGEN TRELLEBORG NR 734

Onsdagen den 13 november hölls logemöte med efterföljande Mårtensfest.
Under Kontakt Amerika gjorde KL Monica Rosenqvist en sammanfattning av viktiga
händelser i Amerikas historia från begynnelsen till nutid, och LH Inga-Lisa Arnshed
berättade om sina intressanta upplevelser från årets storlogemöte i Edmonton.
Efterkapitlet gick helt i skånska tecken. Ett drygt 60-tal logesyskon njöt av den välsmakande gåsen med efterföljande äpplekaka med vaniljsås. Vad
vore en gåsmiddag utan skånska visor? Magnus Christmar från
Piggsvinsteatern svarade för denna underhållning genom att göra
ett bejublat Edvard Persson-potpurri, som blev en mycket uppskattad avslutning på ännu en lyckad Mårtensfest.
Vid årets sista sammankomst den 14 december 2002 bjöd
KL Monica Rosenqvist under Kontakt Amerika på en intressant
genomgång av amerikansk populärkultur, vilken omfattade både
musik, film och mat.
Därefter inledde Lucia med tärnor från Kommunala musikskolan julfesten och rörde allas hjärtan med sin vackra sång. På det
”Allt ljus på maij!”
framdukade julbordet saknades ingenting denna kväll och magen
fick mer än nog av sitt. Örongodis i form av alla de välkända och
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älskade julsångerna stod Lars-Erik Larsson och Eric Saxell:s julorkester för samtidigt som
ögonen fröjdades över den klädda granen och de övriga juldekorationerna i salen.
När tomtemor och tomtefar kom var det dags att röra på benen i den långdans som
de ledde genom huset. Allas ansikten sken av glädje och förväntan när tomteparet sedan
delade ut de vackert inslagna paketen.
För ännu pigga logesyskon tog därefter dansen vid innan vi i bistra natten önskade
varandra God Jul./KM

LOGEN KLOCKAN NR 747

Lördagen den 13 april hölls logemöte med gäster från LL 617 och LL 665 i nya
logelokalen på ”Stallet” i Hjälmsjö.
Under efterkapitlet ”Kulturafton”
berättade Bertil Sandström trevligt och
fängslande om Bildsköne Bengtsson
”Bland tjuvar och dynamitgubbar”.
Lördagen den 21 september hölls
logemöte med föredrag av f.d. rektor
Helge Persson om ”Fakta och Fantasi i
Djurens Värld” Egna logesyskon samt
Julmötesvärdar
gäster från LL 608, LL 665 och LL
698 hade möjlighet att ställa frågor
och berätta egna upplevelser i djurens
värld. Efter god mat och svängom till Husbandet var ännu en trevlig Vasa-kväll tillända.
Lördagen den 26 oktober hölls logemöte med efterkapitel BRÖDERNAS AFTON.
Logebröderna Boris Nilsson, Leif Svensson och
Bertil Nilsson hade ordnat roliga och kluriga
frågor i musikens tecken vilket framkallade
glada skratt bland de närvarande.
Lördagen den 23 november hölls HÖGTIDSMÖTE med reception. Vid en värdig och
högtidlig ceremoni intogs två nya medlemmar,
Lena Hultén-Johansson och Bengt Johansson
(se bild nästa sida). Vid banketten talade VO
Bo Nilsson till recipienderna och recipienderna Laila Nilsson, Bertil Sandström, Inez
tack framfördes av Bengt Johansson.
Kvist och Ebba Svensson.
Logemöte hölls lördagen den 14 december
med traditionell julfest som efterkapitel. Egna logebröder iklädda lucialinnen, krona och
ljus överraskade med välsjungande röster i de sedvanliga sångerna. Efter en välsmakande
julbuffé kom tomten och delade ut julklappar till oss alla. Väl mätta och belåtna skildes
vi efter att ha önskat varandra God Jul och Gott Nytt År. /LN

LOGEN BLÅ JUNGFRUN 749

Logemöte lördagen den 12 oktober 2002.
Kvällens tema var Amerikaafton. Under tiden som de Amerikainspirerat klädda sysko-
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DD Nils-Gunnar Dahlrot, Lena Hulthén-Johansson, O Boris Nilsson, Bengt
Johansson och DHM Einar Heidensjö
nen samlades serverades öl samt diverse
tilltugg. Bardisken var för kvällen dekorerad i Vasafärgerna med en röd, en blå och
en vit duk samt med vackra höstlöv.
Därefter blev vi bjudna på en fantastisk
Linedance-uppvisning av dansgruppen
Team Slide Boats, där deltog två av våra
logesyskon, Ann-Charlotte Gustafsson
och Anita Wahlstedt. Vi fick veta av ledaren att Linedance var populär i Amerika

för ca 30 år sedan.
Efter logemötet bjöds vi på Farmarbiff och bakad potatis med tillbehör samt varma
grönsaker och sallad. Till kaffet bjöds persikopaj med glass.
Kvällen fortsatte med att vi sjöng ”Amerikasånger” underledning av Irma Ågren på
dragspel och Lars Persson och Bengt Olson, dans till bl a countrymusik, samt som alltid
lotteri med fina vinster.
Jul-Loge lördagen den 14
december 2002.
Efter förhandlingarna i logesalen fick vi njuta av Oskarshamn Folkhögskolans Lucia
med följe. De sjöng mycket
vackert och det var högtidligt i
logesalen.
Linedance
Ordförande Barbro Ulmborg Håkansson hälsade alla
hjärtligt välkomna. Därefter
bjöds på glögg med tillbehör. Senare serverades jultallrik med småvarmt. Logens egen
kör sjöng julsånger och lite allsång blev det också.
I år kom ingen Californiatomte för han var upptagen. Istället kom under jubel Tomtemor infarandes med fart på en sparkcykel och delade med hjälp av Kristina ut de
sedvanliga handmålade godispåsarna,
Kristina Larssons handgjorda tomtemor fick broder Anders Gustafsson av konstgruppen.
Vår Ordförande Barbro blev uppvaktad med en blomma från styrelsen med anledning
av att hon hade fyllt år.
Hela kvällen gick i sann Vasaanda. /Ann-Charlotte Gustafsson

VO Gunnar Gustavsson uppvaktar O Barbro
Ulmeborg-Håkansson.

KULTURLEDARTRÄFF I KARLSKRONA

Lördagen den 9 november 2002 arrangerades det årets samling för kulturledarna i
Karlskrona med deltagande från 11 Lokalloger. Förutom Kulturledarna samt DKL och
VDKL deltog ytterligare 13 Vasasyskon från de representerade Logerna. Örlogsstaden
Karlskrona ingår i Unescos världsarv och är därmed av stort historiskt och kulturellt
intresse. Kulturledarträffen inleddes därför med en guidad busstur med Vasabröderna
Gunnar Bergljung och Lennart Persson från LL Carlskrona Nr 601 i ledningen. Deras
information var mycket värdefull och förtjänar ett stort tack.
Den andra delen av programmet bestod av en informell diskussion utgående från
”Svensk-Amerikanen i dagens Amerika” som inledande tema. Under förra seklets
senare hälft (efterkrigstiden)
har ett inte så litet antal
svenskar emigrerat till
Nordamerika. Karaktären på
denna emigration skiljer sig
säkert mycket från den tidigare men är ännu outforskad.
Dessa nya svensk-amerikaner
KL Margareta Sernbo LL Malmöhus Nr 643, DKL Stig
har sannolikt andra värdeSälgeback och KL Bengt Håkansson LL Carlskrona Nr 601.
ringar än svenskättlingarna,
som är den andra och fortfarande största gruppen av svensk-amerikaner. Flera andra ämnen togs upp såsom program
för Kontakt Amerika och efterkapitel. Innehållet i den nu ungefär ett år gamla kulturledarpärmen diskuterades också med åtminstone en slutsats: att innehållet måste förnyas
efterhand och att detta givetvis är en uppgift för den enskilde Kulturledaren.
Planeringen och genomförandet gjordes med starkt stöd från KL Bengt Håkansson,
Fortsättning nästa sida...

24
LL Carlskrona Nr 601, som lyckades ordna såväl måltider som övernattning liksom den
inledande bussturen till facila priser.
Datumet för träffen var valt för att bereda möjlighet till deltagande i Lokallogens
månadsmöte. De flesta stannade också för att vara med om detta, som blev en trevlig
avslutning på en heldag i Karlskrona.
Stig Sälgeback, DKL

MERA FRÅN KULTURLEDARTRÄFFEN

Vår förträfflige - men tyvärr avgående - Distriktskulturledare hade arrangerat en
kulturledarträff början av september. För blivande och framtida Kulturledare kunde det
kanske vara bra att få sig berättat vad som hände. Det är icke nödvändigt att berätta vad
som tilldrog sig; de som var där vet ju och alla vetgiriga kan fråga närmaste KL som var
med. Ett fullödigt program var det i vart fall.
Vad som däremot finns att berätta och som borde lända till eftertanke hos Vasasyskonen var den stora mängd ”främmande” syskon som vi kunde ses mingla före mötet, som
radade upp sig efter väggarna i denna vackra logelokal (åk dit och se efter själv), som
lät sig väl smaka av mat och dryck. Runt de runda borden fanns totalt sextio syskon, av
vilka inte mindre än nära häften (28!) var gäster. Så klart berodde detta på att många KL
jämte deras respektive var där, men undantag fanns. Vid sidan av KL Bengt Lagesson
med fru Mona kunde Leif och Barbro Gustavsson samt denne skribent med fru Louise
representera Logen Carl von Linné Nr 678.
Eljest såg vi folk från Tomelilla, Västervik, Kalmar, Halmstad, Ronneby och Malmö
(hoppas jag inte glömt några). Detta var roligt och, som jag påpekade offentligt, det är
ett absolut måste att besöka andra loger. Jag propagerar gärna: Gör slag i saken! Far i väg
fyra personer i en bil och sov över på landets utmärkta vandrarhem. (I Karlskrona, t ex,
ligger det tvärs över gatan, från logelokalen räknat. ) Det kostar högst 150 kr per person
och natt!
Gert Nejdehed förnöjde oss med en diabildsserie med motiv från den trädgård som
han hade skapat, egentligen på initiativ från hustrun, som ville ha en örtagård i trädgården. Detta
väckte Gerts intresse, som utvecklades till ett starkt
engagemang i trädgårdskonsten. Inte minst hans
damm och japanska växter, skapade från önskan
att ta bort den tråkiga gräsmattan. Han hade också
sinnesnärvaro att dokumentera anläggningarna före
och efter - och det blev en diabildsserie, det.
Jag begagnar också här tillfället att också bryta
en lans för medlemsvårdskommittéerna och deras
arbete i skymundan. Ni anar inte hur glada och
tacksamma i synnerhet de lite äldre medlemmarna
blir när de blir ihågkomna när de är sjuka eller har O i Logen Carlskrona Nr 601 Marie
högtidsdag. Bry er inte om att de säger att de inte Svensson avtackar Gert Nejdehed.
vill ha besök. Det vill de! Och sätt fart på logesyskonen så att de underrättar kommittén så fort de får reda på att det kan finnas anledning
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till besök. I arsenalen för medlemsvårdskommitténs medlemmars utrustning
ingår inte kristallkula. Men ett gott
hjärta! Jag hoppas att mina synpunkter
sådde ett frö hos alla gästerna!
Hörni: vid det här mötet träffade jag
Britta Carlsson, 82 år tror jag - fast jag
inte tror det - trogen sin orden sedan
1953. Det är i rappet 50 år sen, det.
Just det! Men det finns många andra
”åldringar” i Karlskrona, medlemmar
Per-Axel Bodetoft LL Tre Hjärtan Nr 665, marsedan 1950-talet och framöver. Logen
gareta Berg LL Calmare Nyckel Nr 628, Barbro
grundades förstås 1936, men är likväl
Gustavsson LL Carl von Linné Nr 678 samt
inte äldst i Sverige. Malmöhus nr 570
Marianne Bodetoft LL Tre Hjärtan Nr 665.
såg ”dagens ljus” redan 1931. /Stig Siegers

Några av de många deltagarna i Logen
Carlskronas logemöte i Frimurarehuset.

PRESSTOP!

Äntligen! Kanske kommer vi inom en snar framtid att kunna leverera smycken av
modellerna Black Onyx och Filigree. Men då måste vi få hjälp: alla Lokalloger måste
förbinda sig att köpa 5-10 stycken var.
Skrivelse om detta har gått ut till alla Lokalloger.

DISTRIKTSMÖTESTALLRIK 2003

Önskar någon (som ej fått beställningssedel via post) köpa denna
tallrik - kontakta VDS Per Dahlman tel. 0411-196 51
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LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678

Att förbereda ett högtidsmöte...
Två viktiga tjänstemän under logemötena är - inte utan anledning - kulturledaren och
protokollsekreteraren, det är naturligtvis onödigt att påpeka. I synnerhet för alla de syskon som ”suttit” på dessa poster. Hos Carl von Linné Nr 678 heter de Bengt Lagesson
resp Åke Karlsson. Man skulle utan vidare kunna påstå att det arbete ”vid sidan av” som
dessa lägger ner är helt avgörande för att Logen ska fungera (Därmed inget ont sagt om
de övriga - ingen nämnd och ingen glömd. ) När KL framträder är det ju alltid resultatet av ett ofta mödosamt forskningsarbete som ligger bakom de fem till tio minuterna
som har rubriken ”Kontakt Amerika”. Själva framförandet blir därmed ”isberget ovanför
vattenytan”, i synnerhet som det nog krävs en hel del exhibitionism för att klara jobbet.
Att PS gör bra mycket mer än att välvilligt sitta vid sitt bord och flitigt anteckna, läsa
upp skrivelser och allt det andra, det ser man ju. Men vem sköter medlemsregistret, skriver ut och mångfaldigar kallelser, klistrar adresser, frankerar och sänder iväg kallelserna i
god tid? Vem sänder iväg alla möjliga skrivelser och protokoll till distrikt och andra, vem
håller reda på ordföranden och städse står beredd att svara på de omöjligaste rutin- och
ceremoniella frågor? PS förstås (och i förekommande fall med hjälp av BPS i form av
maka/make).
När det behövs musik, t ex vid högtidsFotografen fångade på bild vid ett logemöte hos Carl von Linné Nr 678 KL Bengt
Lagesson (t v) och PS - den gamle räven
(DFT, LFT, PC) - Åke Karlsson. Måhända
diskuteras några finesser i ceremonielet - om
man ska döma av Åkes Bekymrade min.
(Tilläggas bör att Åke är en mycket kunnig
PS och väl bevandrad i mötenas något snåriga rutiner. )
mötenas ritualer, eller som dansmusik vid efterkapitlet, ja då griper - läs nu rätt - kassettdäcksmanipuleraren in hos oss i Carl von Linné Nr 678. Denna befattning finns inte
noterad som en reguljär tjänsteman, fast vi kallar honom med detta tjusiga namn ändå.
Hos oss heter han f n Anders von Schedvin. Anders har ett gediget kunnande i främst
jazzmusik - inte minst storbandsjazz har vi förstått.. Detta intresse kommer till uttryck
naturligtvis vid valet av dansmusik. S k dansbandsmusik göre sig icke besvär, erfar vi.
Musikvännerna kan ha synpunkter på musikurvalet vid efterkapitlet. Men eftersom
musiken nästan alltid är till logesyskonens tillfredsställelse, omfattar diskussionen bara i
vilken ordning musikstyckena ska komma.
En liten finess på musikområdet kan vi meddela: Göran Lundeberg (LH, dessutom)
och Anders har gemensamt gjort (”bränt”) en CD med den musik som spelas vid främst
högtidsmötena. CDn finns bara i ett exemplar och har skänkts till Logen. Den innehåller
bl a intågsmarscher (hos oss i Växjö självklart ”Kronobergarna”, dvs nu tyvärr nedlagda
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I11: s Kronobergs regementes paradmarsch), vidare stämningsmusik m m - allt med
högsta kvalitet. Den här CDn underlättar givetvis arbetet för kassettdäcksmanipulerarens
arbete, så att han kan spela rätt avsnitt vid rätt tillfälle. Det, ni! /Stig Siegers

Förutom en noggrann genomgång med genomgripande träning av de medverkande dagen
före högtidsmötet krävs vård av regalier. Detta sker enklast - som på bilden en av standarbärarnas - som får en duvning av strykjärnet.

Kassettdäcksmanipuleraren
Det ceremoniel som vi har vid våra möten omhuldar vi och värderar vi. Det känns inte som
på något annat sätt än det naturliga, förstås. På bilden ser vi de bägge standardbärarna hos
Carl von Linné Nr 678 fr v Louise Siegers och Mona Lagesson vid sidan av resp standar.
Och nog ser de prydliga ut, de bägge systrarna. Och så ska det vara.

VASA
AnsvarigNYTT
utgivare:
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