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Så är vi inne i ett nytt verksamhetsår, vilket vi hoppas skall bli
SU
framgångsrikt för såväl vår Orden som för Vasa Support Club.
Vi har under senare tid “stöttat” projekt som Logerna bett om. I det
här sammanhanget ber vi att när Ni ansöker om bidrag för utlägg,
Aktivitetsklubb
också sänder med kopior på underlag. Det är inte så att vi inte litar VASA ORDEN AV AMERIKA
på uppgifterna vi får, men våra revisorer är lika stränga som Distriktslogens och det är väl bra.
Vi fortsätter att arbeta med målet att ekonomiskt kunna hjälpa där det behövs och enligt våra
stadgar. Har Du synpunkter på vår verksamhet så hör gärna av Dig.
Tänk på att för att vi skall kunna göra ett så bra arbete som möjligt, är vi beroende av många
medlemmar. Du är väl med?
Tack för alla ”utjämningar” vid inbetalning av medlemsavgiften!
Hjälp oss att stödja genom medlemsavgifter - kondoleanser - gratulationer och gåvor!
Vårt postgiro 105 68 42 - 6
Med vänliga hälsningar från oss i styrelsen, Rolf Arnshed, ordförande

Redaktören har ordet.
Ordenssyskon!
Med detta nummer går vi in i VASA NYTT:s 40:de årgång. Jag tror att många medlemmar
inte känner till historien om vår tidning, och jag börjar därför, på annan plats i detta nummer,
skriva lite om detta. I övrigt innehåller nr 1/06 mycket läsvärt. Information från Storlogeoch Distriktslogetjänstemän, reportage från Logen Carl von Linnés 40-årsjubileum, resebrev
från New York, information om Andrew Petersonsällskapet och naturligtvis Logeglimtar från
de flesta Lokallogerna. Jag ber om ursäkt för att detta nummer blivit försenat beroende på
en del tekniska problem. Men vi senarelägger manusstopp för nästa nummer och då hinner
det mesta av vårens verksamhet komma med. Jag vill också be alla ”rapportörer” att om möjligt lägga lite amerikansk ”färg” på inslagen. Anledningen till denna önskan år att jag skall ha
med ett par hundra tidningar till Storlogemötet i juli. Nu några andra önskemål:
• Ni som skriver om verksamheten i Logerna, skriv helst lite mer än bara bildtexter.
• Ni som fotograferar, gå så nära motivet som möjligt.
• Fotografera alltid nya medlemmar och skicka bilden i färg.
• När Ni fotograferar medlemmar iförda regalier, se till att dessa sitter rakt och är knäppta.
Bertil Ericsson
Redaktör

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 15
april 2006.
Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson,
för adress se baksidan.
Om du kan sända material via e-post, så är det att föredra.



distriktsmästarens spalt
ORDENSSYSKON
God fortsättning på ett nytt Vasa-år 2006.
Nu när vi alla har kommit igång med våra
sysslor efter de sköna och avkopplande helgerna så hoppas jag att alla installationerna efter den nya ritualen har gått bra. Jag kommer
att göra en utvärdering hos alla Distriktsdeputerade under våren.
Jag vill här ta tillfället att önska de nyvalda
och nyinstallerade tjänstemännen lycka till i
sina respektive ämbeten och samtidigt vill jag
tacka de avgående för ett gott arbete som alla
har gjort ute i Lokallogerna.
Min förhoppning inför det nya året är att vi
alla skall föra Vasa Orden av Amerika framåt,
så att vi kan öka medlemsantalet och behålla
våra medlemmar.
Distriktsmötet 2007 kommer att arrangeras av Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 i
Ljungby den 12-13 maj 2007, finanskommittén sammanträder den 11 maj. Arbetet med
de praktiska detaljerna har just börjat, så mer

information kommer
att lämnas framöver.
Men klart redan nu
är, att det kommer
bli ett samkväm på
fredagskvällen och
ett Logemöte med
bankett på lördagen.
Som Ni alla vet blev jag och VDM Catherine Bringselius Nilsson valda till delegater
vid Storlogemötet i San Diego till sommaren.
Vi håller nu på att förbereda oss inför denna
stora uppgift, och jag och Sy Catherine kommer att rapportera under våra förberedelser
inför detta.
Med dessa rader vill jag och Carina önska
alla Vasasyskon en skön och händelserik vår.
I Sanning och Enighet
Åke Mellnert
Distriktsmästare

VDM har ordet
Ordenssyskon!
När jag skriver denna lilla krönika har knutsdansen satt punkt för julfirandet. För min och
min familjs del har vi haft det just så skönt
och mysigt som vi alla önskar varandra i våra
julhälsningar. Att sända julhälsningar genom
VasaNytt och Vasa Star är en mycket god idé,
ingen Vasamedlem glöms bort oavsett på vilken sida av Atlanten som man än befinner sig.
Gammaldags charmigt är det trots allt att få
personliga julkort i handen. Jag minns särskilt
från min barndom alla strålande vackra motiv
från de amerikanska julkorten, som damp ner i
min familjs brevlåda i mängder hela december
månad. De stimulerade fantasin både vad det
gäller bilden av julen och bilden av Amerika!

Nu har semlorna
gjort sitt intåg och de
78.000 lamporna i den gigantiska julgranen på Rockefeller Center har
släckts. Tomtenissarna har krupit in i vrårna på
American Swedish Institute i Minneapolis, där
man under hela december månad genomfört
ett imponerande program på temat svensk jul.
Våren knoppas och vi ser fram emot de helger
och högtider som hör sommarhalvåret till. Ett
av våra uppdrag i Vasa Orden av Amerika är
att stödja svenskamerikaner i deras ambitioner att bevara svenska kulturtraditioner. Jag
har tänkt på det det och ställt mig följande
frågor: hur arbetar vi i vår Orden med detta,
hur skulle vi kunna bli bättre på det och vet vi



egentligen vilka behoven och önskemålen är?
Jag är öppen för synpunkter från er.
Ett av mina uppdrag som Vice Distriktsmästare är att göra medlemsstatistik. Liksom hos
många andra ideella föreningar är tendensen
en negativ medlemsutveckling. Vasa Orden av
Amerika är en organisation äldre än hundra
år. Förutsättningar och motiv för medlemskap
har naturligtvis förändrats över tiden och en
fluktuation under en så lång tidsperiod är
också naturlig. Men vi får inte slå oss till ro
med dessa fakta, vi måste hålla diskussionen
om vår Orden levande. Det

är inga lätta frågor vi har att kämpa med och
lösningarna har inga tydliga konturer. Jag tror
dock att svaren står att finna i utvecklandet
av det som är unikt för vår organisation, värnandet av de kulturella värdena, nätverksbyggandet och de fantastiska personella resurser
som vi alla tillsammans utgör i Vasa Orden
av Amerika.
Jag ser fram emot att träffa många av er under vårens och sommarens aktiviteter!
I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

MDER informerar
Ordenssyskon.
God fortsättning på det
nya året, ja så har helgerna dragit förbi med
en hiskelig fart.
Nu inväntar vi bara våren, fast det lär väl dröja!
Jag vill informera lite om vad jag har gjort
senaste tiden.
Motioner till Storlogemötet är skrivna och
skickade. Det gäller motioner om ändring av
Per Capita Avgiften samt tiden för inbetalning
av medlemsavgiften (kortare tid).
Dessa motioner godkändes vid Distriktsmötet 2003.
En motion som godkändes vid Distriktsmötet 2005 avseende FDO-värdighet kommer
inte att skickas till Storlogemötet. Detta för
att det finns redan ett sådant beslut sen slutet
på -70, början 80-talet, där det gäller som motionen tog upp, nämligen att FDO-värdighet
tilldelas medlem som har tjänstgjort i tre på
varandra följande terminer i en eller flera av
följande befattningar, se Lokallogestadgarna
Artikel IV., Sektion 7B. Varför detta inte förts
in i Konstitutionen efter beslutet kan man
fråga sig.

Detta uppdagades då Bertil Ericsson rensade
i gamla pärmar (som tur var).
Vid ER mötet i mars kommer detta att diskuteras.
Jag har också reviderat statuter för DFT, LFT
enligt beslut vid Distriktsmötet 2005, dessa
kommer så småningom att finnas i Handbok
för Tjänstemän.
Vid en genomläsning av den nya Installationsritualen uppdagades ett tryckfel vad gäller installation av Logeungdomsledare. Detta
har delgetts DD-arna så att de kan göra en
handändring tills en revidering görs. Jag kommer också att skicka ut ett rättat ”installationsblad” till respektive DD. Vad är det man säger:
”Även solen har sina fläckar”, så även jag.
Jag tillönskar er alla ett riktigt fint Vasa år!
Mitt började bra, jag och sy Ingegerd blev
morföräldrar för första gången den 15 januari,
det blev en fin liten flicka som vägde 2955gr
och var 49cm lång. Det kallar jag en bra start
på ett nytt år.
I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf



DKL har ordet
ORDENSSYSKON !
Då detta skrives är julen definitivt slut och
kulturledarnas årsrapporter har börjat anlända.
Först ut i år var KL i LL Höganäs Nr 634,
Magdalini Kalivas Jönsson.
Det är både roligt och inspirerande att läsa
om det kulturarbete som bedrivs i våra Loger
och studiecirklar, på resor och utflykter, vid
musei- kyrko- och teaterbesök.
Jag tycker våra Loger i DL 20 väl följer konstitutionens maning att ”söka anordna bildande, kulturella och underhållande program”.
Glädjande är också att vänlogekontakterna
verkar ha intensifierats och utökats.
Det är därför med tillförsikt jag ser framåt;
ännu ett Vasa-år med många aktiviteter att
deltaga i och tillsammans glädjas åt. Jag önskar alla Loger god fortsättning i deras värdefulla kulturarbete och en arbetsfylld och i
bästa mening god vårtermin.
I Sanning och Enighet
Gun Lith

P.S. Tro det eller ej.
Men det är dags att, senast i mitten av mars,
sända in uppgift om
de Sverige-Amerikadagar ni skall engagera er i, d.v.s om ni
vill att uppgifterna skall komma med i
det nummer av Vasa Nytt och Vasa Star som
förhoppningsvis kommer ut före sommaren.
Uppgifterna sändes till:
VDKL Margareta Berg
Svinövägen 18
392 36 Kalmar
e-post: DL20.VDKL@vasaorden.se
D.S

SLD har ordet
Så står vi inför ett år igen som innebär ett med förr vet att det är
Storlogemöte, denna gång i San Diego, Kali- en upplevelse av stora
fornien. Stormästaren med sina medarbetare mått. Ni andra komförbereder och det är naturligtvis ett mycket mer att få ett vackert minne
stort arbete.
för livet. Lycka till!
Även här hemma vet jag att man (som van- Varma hälsningar till Er alla
ligt) från Höganäshåll samlar ett antal VasaI Sanning och Enighet
syskon som reser över Atlanten. Ni som varit
Rolf Arnshed

Stöd vår ungdoms- och
kulturverksamhet!
Köp och använd våra Vasa-brevmärken på Dina brev och kort.
Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår Ungdomsoch Kulturverksamhet.



HISTORISKA HÖRNET.
Undertecknad tillhör Distriktslogens Arkivkommitté och har tillsammans med övriga i
kommittén börjat det stora arbetet med att
ordna Distriktslogens arkiv. Sedan Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 instiftades 1950 har
dess tjänstemän samlat material, men någon
arkivering har inte skett förrän 2004. När vi
började arbetet fanns det ca 600 A4-pärmar
och ett stort antal kartonger. Drygt hälften av
detta material är nu genomgånget, och om bedömt två år skall allt vara ”klart”. (men klart
blir det aldrig eftersom det hela tiden kommer nytt material.)
Under denna tid har många intressanta saker
kommit fram. Något som intresserade mig, såsom redaktör för VASA NYTT, var naturligtvis material om vår medlemstidning. Och det
fanns tack och lov mycket. Vi har idag i vårt
arkiv en nästan komplett samling av VASA
NYTT. Jag återkommer med vad vi saknar
och hoppas att någon medlem har detta i sitt
Vasa-arkiv. När jag arbetade med detta, fick
jag idén att skriva något om bakgrunden till
vår medlemstidning. Men då måste jag börja
längre tillbaka än för 40 år sedan.
Vasa Ordens av Amerika officiella tidning
är Vasa Star. Det första numret av denna gavs
ut i augusti 1908 – den är alltså snart 100 år.
Språket var då, liksom allt annat inom Orden,
svenska. Upplagan var inte så stor under de
första decennierna, men vid Storlogemötet i
New York 1954 beslöts att Vasa Star skulle
sändas till alla Vasahem. Detta innebar att
upplagan ökade från 2.500 ex till 30.000 ex.
Vasa Orden av Amerika hade vid denna tid
drygt 45.000 medlemmar. Den 1 juli 1955
kunde man börja sända Vasa Star till alla medlemmar.
Dock hade det även tidigare sänts några ex av
Vasa Star till Sverige. Men under andra världskriget gick inte detta, och inom Distriktslogen

Sverige Nr 19 beslöt man 1942 att ge ut ”Vasakärven”, ”ett organ för Vasa Orden av Amerika, Sverigedistriktet”.
Det första numret kom ut i november 1942,
och där kan man bland annat på dess fyra sidor läsa om Vasa Ordens av Amerika kaffegåva till Sverige. (se nästa sida) Avsikten var att
tidningen skulle komma ut en gång i kvartalet.
Men det blev inte så, nästa nummer kom ut i
mars 1947.
Efter delningen 1950 av Distriktslogen Sverige Nr 19 hade Distriktslogen Södra Sverige
Nr 20 ingen egen tidning. Vid Distriktsmötet i
Höganäs 1961 beslöts att Vasa Star skulle sändas till alla Vasahem inom Distriktet. Under
hösten samma år beslöts också att Distriktslogen skulle ge ut ett ”Medlemsblad” som alla
medlemmar skulle få. Första numret av detta
kom i januari 1962. Ansvarig utgivare och
redaktör var dåvarande Distriktssekreteraren
Albert Rösing, Logen Skåne Nr 570. Efter
Distriktsmötet i Helsingborg 1963 övertogs
dessa uppgifter av Distriktskulturledare Gunhard Gudmundsson, Logen Kärnan Nr 608.
Medlemsbladet bestod av fyra sidor, det var
ett vikt A4-papper. Men vi hade ju bara 10
Loger på den tiden. 1967 togs beslut om att
ge ut en medlemstidning med namnet VASA
NYTT. Första numret gavs ut i november
1967, redaktör var Distriktskulturledare Stig
Löfberg, Logen Tre Hjärtan Nr 665 och ansvarig utgivare var Distriktsmästare Birger Moberg, Logen Skåne Nr 570.
I de första numren var sidantalet inte så stort,
men det ökade snabbt i takt med att Logerna
sände in allt mer material. Man hade upptäckt
att det var ett bra sätt att visa vad man gjorde.
I och med starten av VASA NYTT kom också
fotografier från verksamheten med.
Bertil Ericsson
Fortsättning följer.





logeglimtar
logen skåne nr 570 - malmö
Mårtens kalkon...
Logemöte fredagen den 11 november. Efter
ett bra möte var det tid att äta stekt kalkonbröst med rödkål. Mätta och belåtna skulle
vi lyssna till Kristina Backers kåseri om Mårtens-firandet. Tyvärr hade det blivit fel vid
bokningen så programmet fick snabbt ändras.
Tack vare BPS Gertrud Sjöstrand, som ordnade en rolig och kul frågesport där alla delJulfestarrangörer var grupp fyra.
tog och nästan alla fick pris blev kvällen ändå
lyckad. Tack Gertrud. Ett tack till grupp tre KAJ, med Lucia och fina julvisor. Nu var det
för en fin dukning och ett fint lotteri Det blev dags för ett stort och gott JULBORD. Mätta
som vanligt en fin kväll på LL SKÅNE.
och belåtna väntade vi på TOMTEN som
Julfest
kom med julklappar till alla som varit snälla,
Lördagen den 3 december. Årets sista möte och det hade vi!!! Grupp fyra hade dukat fint
var som vanligt fint med ljuständning och och ordnat ett härligt lotteri. Tack. Tack alla
vacker musik. Tack vår MM Sivert Alexan- syskon i LL SKÅNE Nr 570, tack för i år och
dersson. Mötet avslutades med Studentkören TACK FÖR ATT NI FINNS. /BÖ foto HDB

logen Carlskrona nr 601 - Karlskrona
Vid Högtidsmötet lördagen den 8 oktober,
recipierade Carina och Leif Jeste. (se bild sidan 18)
Den 12 november hade Logen som efterkapitel föredrag från ” gamla Karlskrona”. Berät-

telser i ord och film om staden Karlskrona.
En fängslande kväll för många av våra medlemmar som varit med om stadens förvandling under många år och för dem som seglat
de gamla skeppen. /ulbe

logen kärnan nr 608 - Helsingborg
Lördagen den 1 oktober hade Logen Kärnan
Nr 608 Logemöte med Systrarnas Afton som
efterkapitel. Inbjuden gäst var Nils Tryding

som berättade om konstnären Juan Miro samt
visade prov på hans mycket speciella konst.
Systrarna hade arrangerat mat och dryck likt
en riktig Spansk afton
Lördagen den 12 november var det dags för
Högtidsmöte med reception. Denna kväll recipierade inte mindre än 10 nya medlemmar.
(se bild sidan 18)
Vid den efterföljande banketten serverades
Birgitta Linåker-Bürsell och föredragshållare
Nils Tryding med Miro-tavla.

en mycket välsmakande ”gåsamiddag”.
Söndagen den 4 december hölls Logemöte
med slutnominering och val av tjänstemän för
2006. Därefter var det stor familjefest med
ett dignande julbord så att alla blev mätta och
glada. Lucia med tärnor gjorde ett fint framträdande Sedan kom jultomten med klappar.
Dans kring granen följde och Sonja läste sin julsaga om Tomten, alla barn satt tysta och nöjda.
Logen Kärnan önskar alla Systrar & Bröder
Ett Gott Nytt År.
Pottemagare
Lördagen den 14 januari hade Logen Kärnan
Nr 608 Logemöte med bland annat årsmötesförhandingar. DD Anita Bengtsson från Logen
Höganäs Nr 634 ledde dessa med bravur.
Arbetsgruppen hade som vanligt gjort en
heroisk arbetsinsats, till eftekapitlet hade man
inbjudit Lars-Olof Strufve för att berätta om



Gunilla Broddesson tackar föredragshållaren.
utvandringen till Amerika från Kullabygden.
Mycket fängslande och intressant. Det var
inte bara bönder från Småland som utvandrade, här var det Pottemagare och slipskivetillverkare som utgjorde en stor del av dem som
lämnade Sverige för att söka lyckan på andra
sidan Atlanten. /AL

logen christian nr 617 - Kristianstad
”Märkesmän” hos Christian Nr 617
När Logen Christian Nr 617 lördagen den
22 oktober hade Logemöte, som också var
högtidsmöte, fanns det bland deltagarna
ett par verkliga ”märkesmän”. Det var Axel
Jönsson och Eskil Rundcrantz som av Logens
DD Jan-Åke Ferborn, LL Skåne Nr 570, fick
ta emot Distriktslogens Förtjänsttecken.
Vid mötet fanns det många gäster. Särskilt
DD Jan-Åke Ferborn med stolta mottagare av DFT.

Logen Utvandrarna Nr 680 var välrepresenterade. Mötet följdes av bankett och dans till
Bröderna Färms orkester.
Julmöte i Christian
Logen Christian Nr 617 höll den 3 december Logemöte med efterföljande traditionell
julfest under ledning av O Gösta Löfstedt.
På dagordningen stod val av tjänstemän,
som bland annat utföll så här: O Gösta
Löfstedt, VO Britt Hannebo, PS Nadja Häll,
KL Gunnel Larsson, LH Birgitta Vallgren, K
Pernilla Frick och CM Conny Häll samt FS
Lena Herbst, nyvald.
Under Logemötet angav Logens sånggrupp
”C4 Singers” jultonen med att, under ledning
av Ronny Ragnarsson, framföra  ”Nu tändas
tusen juleljus”. Vid efterkapitlet bidrog sånggruppen med ytterligare sångnummer, ”White
Christmas”, ”Dagen är kommen” och ett julpotpurri betitlat ”Julstress”. För stämnings-
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skapande pianomusik, med många evergreens,
svarade under kvällen Lars Axelsson.
Traditionellt bjöds det på rikligt med julmat.
Och så skakade man ner under kvällen förvärvade extra kalorier med jullekar och juldanser.
Logen Christian inledde för övrigt julfirandet den 27 november med kyrksöndag i Yngsjö kapell. /WiNil
Trolle-Ljungby
Nils Rietz och Gösta Löfstedt
Trolle-Ljungby församling, mellan Sölveshugger in på julbordet.
borg och Kristianstad, ”drabbades” mycket
hårt av emigrationen till Nord-Amerika från ty, där befolkningen år 1880 till nästan 100
mitten av 1800-talet och fram till 1914. Fler- procent var svensk, berättade Gunnel, som
talet av de 1.086 personer som under dessa 75 grundade en stor del av kåseriet på Lilly Setår lämnade sin födelsebygd gjorde det för att terdahls bok ”Transatlantiska rötter”.
söka lyckan ”over there”.
”Billig” mark.
Om denna stora utflyttning kåserade GunDe som kom dit fick marken för nästan ingnel Larsson, KL i Logen Christian Nr 617, enting.- ca 5 kr/tunnland. Den del av Vasa,
mycket intressant vid Logens två sista möten där Trolle-Ljungbyborna slog sig ner, bestod
under fjolåret.
av både prärie och skog. Pastorn i Vasa förDe första amerikafararna, som finns upp- samling var lyrisk när han talade om bygden:
tecknade i utflyttningslängden från Trolle- - Man kan icke låta bli att se ett visst släktLjungby, var drängen Per Hansason och pigan tycke mellan Vasa och trakten kring KristianBertha Månsdotter. De seglade över Atlanten stad. Den som stått på Fjälkinge Backe, beskåmed Great Britain, landsteg i Boston den 18 dat landskapet och räknat de 21 kyrkor man
aug 1854, bosatte sig i Moline, Illinois. Bertha kan se därifrån, har inte svårt för att känna sig
kom senare till Vasa i Goodhue KL Gunnel Larsson berättar hemma i Vasa.
County i Minnesota, där åren
- Hur gick det för immigranefter många svenskar kom att
terna i Minnesota, frågade sig
slå sig ner.
Gunnel Larsson. Jo, man tog
En av de som säkerligen påsnabbt till sig det amerikanska
verkade andra från socknen att
levnadssättet. Den svenska traemigrera var kyrkoherdesonen
dition, som bevarades längst, är
Jonas Wallengren, vilken öste
den lutherska tron som lever
lovord över Vasa.
kvar ännu idag. Kyrkan hjälpe
- Här är det gott tillfälle för artill att bevara det svenska språbetskarlen att leva så gott som
ket genom att ordna sommarmiljonären och han kan hålla sig
skolor. Man bevarade de gamla
lika hög som om han hade 1.000
svenska mattraditionerna, allra
dollar på fickan, skrev han.
bäst traditionen att äta lutfisk,
Över 300 f d Trolle-Ljungbysom man t o m åt på juldagens
bor hamnade i Goodhue Counmorgon. Till julen lagade man
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pölsa, palt, kalvdans och ostkaka. Maten be- vandrarna ordna logdanser, där man dansade
stod till stor del av potatis.
polka och schottis och där det även kunde bli
Så mycket nöjen fanns det inte i Amerika vid ett eller annat slagsmål mellan svenskar och
den tiden. De svenska ungdomarna bildade irländare, konstaterade Gunnel Larsson.
klubbar av olika slag, sångkörer och orkestrar.
/WiNil (bild och text)
Till prästerskapets fasa började de unga in-

logen Calmare nyckel nr 628 - kalmar
Oväntat Amerika-besök!
I oktober fick jag helt överraskande E-mail
från USA. DKL i DL New York Nr 4 hade
hittat mig på Vasaordens hemsida. Karen
Snowberg skulle på släktträff i Degerhamn på
Öland och föreslog ett möte.
Vi hade en trevlig söndag eftermiddag hos
mig i Kalmar med massor av idéer att bjuda
varandra på.
Karens Loge
Göta Lejon Nr
84 hade just
haft 100-års jubileum och hon
kunde
också
visa ett fint fotoalbum
från
festligheterna.
Hon fick förstås
en inbjudan till
våra Logemöten
i Calmare NyckDKL Karen Snowberg, DL 4
el och nästa Sverigeresa hoppas vi att tidpunkten stämmer.
VDKL Margareta Berg
Lokaltidningen besöker
Vid Logemötet den 19 november gästades
Logen vid efterkapitlet av Gunilla Andreasson, chefredaktör för vår största lokaltidning
Barometern. Intressanta diskussioner uppstod

under temat ”Hur utvecklas våra lokaltidningar i IT-världen”.
Julloge
Lördagen den 17 december hade Logen
Calmare Nyckel Nr 628 traditionell Julloge

VO Hans-Erik Lindeblad avtackar
Gunilla Andreasson
med juldans – Kalmar Lucia – gott julbord
med julsånger till Ejes ackompanjemang. Allt
i god Vasaanda.
Vi ser fram emot ett nytt år tillsammans.
Valberedningen under ledning av Gun Sellerberg har givit oss en fin lista för 2006 på nya
och omvalda tjänstemän, som alla klubbades
av vår DD Carin Svensson.
VÄLKOMNA till ett nytt Vasaår!
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logen ronneby nr 630 - ronneby
Tjyvar och poliser
Vid Logemötet lördagen den 12 november
skildrade BKL Karin Ericsson ett möte mellan
Al Capone och berättarkungen Ivar Andersson
från Kyrkhult. Händelsen ägde rum i Chicago
under spritförbudstiden på 1920-talet. BLH
Bertil Ericsson berättade i sin tur om Texas
Rangers gränsridare, utvecklingen från armé till
befrielserörelse
och till dagens
uppgift
som
elitkårspoliser i
Texas. Temat om
poliser och bovar fortsatte vid
efterkapitlet då
det serverades
fylld kotlettrad,
som för kvällen
fått benämningen Tjyvgömma.
Därefter
fick
Polishunden anfaller!
vi ta del av ett
mycket intressant och spännande föredrag.
Pensionerade polisen Lars Neij berättade episoder ur sin 41-åriga tid som polis i Ronneby.
Kyrksöndag
Det var god anslutning på den traditionella
kyrksöndagen, som i år var förlagd till Backaryds
kyrka 1:a söndagen i advent, den 27 november.

Liksom vid alla tidigare möten denna höst
gästade vårt DD-par Karl-Erik och Karin
Mellnert vårt Logemöte söndagen den 11 december. Det var
dags för slutnominering och val
av
tjänstemän
för
Logeterminen 2006. Även
nomineringskommitté valdes.
Några gäster anslöt efter mötet
för att tillsammans med oss
avnjuta julbordet
och få uppleva
Elsie Kambratt läser
stämningen. För
”Tomten” vid julmötet.
stämningsfullt blev det verkligen vid kaffet då
Lucior och tärnor skred in. De lyste upp med
ljus och vackra sånger. Vi sjöng alla, som vi brukar, tillsammans Stilla natt. Eftermiddagen förflöt i värmens och gemenskapens tecken. /CS

Hans Neij avtackas av O Inger Hammarlund
och VO Marianne Gullbrand

O
P
P RT

Genom medlemskap, gåvor
och kondoleanser
blir du delaktig i många fina
projekt inom vårt distrikt!

C

U

Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)
Välkommen i gemenskapen!
Plusgiro 105 68 42-6
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logen tomelilla nr 631 - tomelilla
Högtidsmöte
Den 19 november var det högtidsmöte med
reception i Logen Tomelilla Nr 631 med 41
Vasamedlemmar närvarande.
Som nya medlemmar i Vasa Orden av Amerika hälsades Marianne Claesson, Barbara och
Per Larsson, Vuokko Martin, Inga-Greta Rudolfsson och Ulla Virdalm varmt välkomna.
(se bild sidan 18) Tre blivande nya medlemmar hade tyvärr insjuknat dagarna innan mötet och kunde inte närvara.
Hans-Ingvar Hansson tjänstgjorde som FDO,
BCM-paret John Andersson och Agneta Jönsson, samt SB Kerstin Hansson och Ing-Britt
Gunnarsson var oss behjälpliga i intagningsceremonin, som var mycket fin och värdig en
Vasaloge och dess nya medlemmar.
LH Anita Nilsson berättade lite om Vasa Ordens av Amerika historia så att våra nya medlemmar fick veta lite mer om det Ordenssällskap de nu blivit medlemmar i.
Vid banketten talade VO Lennart Nilsson
till recipienderna och Ulla Virdalm tackade
från recipienderna. Därefter spelades sedvanligt Taubes ”Min älskling du är en ros” och alla
nya systrar fick vars en röd ros som Per Dahlman delade ut.
Vår DD Marie Wickström tackade för maten
och för ännu en fin Vasakväll i Logen Tomelilla.
Vid banketten dansades det till Bo Perssons
musik. Kaffe och tårta samt lottdragning hanns
med innan Vasamedlemmarna vid sena nattimmen åkte hem, alla nöjda, trötta och belåtna.
I kaffepausen mellan danserna uppvaktades Logens egen Manne Andersson inför sin
stundande 80-årsdag. En pigg och alert 80
åring som sällan missar ett Logemöte och är
alltid flitig på dansgolvet när det är högtidsmöte med dans. Samtidigt passade O Gunnel
Hallberg Dahlman på att överlämna en uppvaktningsblomma till Gösta Jönsson från Lo-

gen Malmöhus nr 643 som fyllt 80 år tidigare.
Gösta och Sonja Jönsson är flitiga gäster i Logen Tomelilla och på Österlen. O Gunnel och
Gösta är födda i samma by på Österlen, dock
med ett par års mellanrum, byn Hammenhög,
som de gärna diskuterar, när de träffas.
Ett stort tack till alla Logemedlemmar som
gjorde denna kväll så bra och trevlig.
Adventsgudstjänst
Den 1 advent samlades några Vasamedlemmar till adventgudstjänst i S. Mellby kyrka
med samkväm efteråt som Agneta Jönsson
och John Andersson hade ordnat.
Julfest
Lördagen den 10 december hölls Logemöte
med efterföljande julfest på Tranåsgården i Skåne-Tranås. Under mötet fastställdes budgeten
för kommande år och olika kommittéer valdes.
KL Gull-May Åstradsson berättade om en kontakt från en Loge i Wilwauke Wisconsin USA.
LH Anita Nilsson läste ur en bok, ”Gammeldags mat/Höst och vinter”. Boken är skriven av
Ruth Lundgren Frisk, mest känd som ” Ruth
på Skäret ”. Historien handlade om julstök
och slakt, från förr i tiden.
Efterkapitlet var julfest som inleddes med värmande glögg och ett stämningsfullt luciatåg av
Tranås Ungdomsförening. Julbord med god mat:
allt från sillrätter, kötträtter till gröt och nötter.
Dans kring granen efter musik av John Andersson och Gertrud Hägg gjorde gott efter
maten. Sen kom tomten med paket och gottepåsar till barnen. Efter kaffet blev det auktion
med skänkta saker.
O Gunnel Hallberg Dahlman tackade Ingrid
och Åke Larsson med en julblomma för allt arbete de lagt ner under året för Logen. Logens DD
Marie Wickström, Malmö tackade också med en
julblomma, likaså mottog Logens hedersmedlemmar Inga och Nils Persson en julblomma.
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O Sy Gunnel Hallberg Dahlman avslutade
mötet med att önska alla en god jul och ett
gott nytt år. FDO Bengt-Arne Åstradsson

återgälldade med ett tack och en god jul från
alla Logemedlemmar. KL G-M Å

Aktivitetsklubb nr 22
Vasa-arkivets stödförening
bildad 21 september 1992
Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stödförening och stöd
Arkivets verksamhet och bevara en svensk-amerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:Livstidsmedlem kr 700:Postgiro 73 27 09-1
c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE, tel: 0457-203 90

Logen Carl Von Linné 40 år!

Logen Carl von Linné Nr 678 har firat sina
första 40 år!
Lördagen den 19 november 2005 firade
Logen Carl von Linné Nr 678 i Växjö sin 40åriga födelsedag under festliga former. Många
Logemedlemmar hade hörsammat kallelsen,
liksom många gästande medlemmar från flera
Loger i Distriktet. Bland dem sågs MSLER
Bertil Ericsson, DM 20 Åke Mellnert, HM LL
665 Stig Löfberg, HM DL20 Karl-Eric Forssander och Logens DD Maj Svensson.
Jubileumslogen inleddes med en fanparad.
FDO Ingalill Rydén läste prologen, som är
specialskriven för vår Loge. LH Göran Lundeberg berättade om hur Logen startades och
om institueringen den 20 november 1965 på
Stadshotellet i Växjö. Kuvertkostnaden var då
33 kronor för tre rätters måltid med viner och
kaffe. Initiativtagare till den nya Logen var dåvarande VDS DL20 Stig Löfberg.
Han var också vår förste DD. Logens förste
Ordförande var domkyrkokomminister Åke
Rydeman, som idag är den ende kvarvarande
chartermedlemmen, och som är Hedersmedlem i Logen. Recipierade vid instiftningen
gjorde också Agneta Ihr, som idag heter Ag-

neta Lind och nu tillhör Logen Ronneby Nr
630. Även hon gästade Logen Carl von Linné denna dag. Under punkten ”Ordens Väl”
uppvaktades vår Loge generöst med presenter
från SL, DL 20 och alla Distriktets Lokalloger.
Förtjänsttecken utdelades också.
Vid banketten hälsades alla varmt välkomna
av Logens Ordförande Mona Harrysson. Efter
varmrätten bjöds alla på en glad överraskning:
Carl von Linné uppenbarade sig i egen hög person. Det var Logebrodern Åke Lundblad som på
detta sätt gav en fyllig presentation av världens
mest kände svensk. Peter Bringselius framförde
ett knippe amerikanska sånger och ackompanjerade sig själv på både gitarr och munspel. Sedvanliga tal hölls. Traditionsenligt sjöng Br LH till
systrarna och Sy FDO till bröderna.
Louise Siegers ansvarade för kvällens lotterier som slutsåldes snabbare än tanken, men
så var också vinsterna ovanligt fina. Grattis
alla vinnare!
Kvällen avslutades med dans till tonerna från
Per Hjalmarssons enmansorkester.
Tack alla medverkande som gjorde jubileet så
minnesvärt! Vi ser med förtröstan på framtiden.
Snart fyller vi 50 år. /GL
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Teknikern ber om
uppmärksamhet

Hej alla ni aktiva reportrar därute i Distriktet!
Stort tack för ert ökade engagemang under de år
jag har varit involverad i Vasa Nytt – utan Er hade
det inte blivit någon tidning alls!
Men, man skall inte vara nöjd med det som är
– utan alltid sträva mot förbättringar. Vi i redaktionen har slagit våra kloka(?) huvuden ihop, och vill
försöka ta följande steg:
Förenkla det rent redaktionella arbetet
Höja den rent tekniska kvaliteten ytterligare
Minska de problemgrunder vi idag har, som gör att tidningen har tagit lite längre tid att göra de senaste numren.
Redaktören har i sin ruta, i detta nummer, tagit
upp lite riktlinjer för fotografer och skribenter – i
arbetet före insändning till redaktionen. Jag skall här
ta upp ett par punkter som rör själva insändningen.
För er som inte skickar via e-post/CD/DVD:
Texter:
Vi tar självklart fortfarande emot material på papper.
Men, dessa skall vara skrivna på skrivmaskin/skrivare
utan skrivstil eller ”snygga” stilar. All text skall vara
skriven i en och samma stil, en enkel Roman eller
liknande är den bästa (vanlig skrivmaskins-stil).
Bilder:
Bilder skall skickas in på papperskopia, negativ eller dia.
Tänk på att vi inte kan skicka tillbaka insänt material!
Bildtexter:
Alla bildtexter skall finnas på ett separat papper.
De skall inte stå på baksidan av foton, sitta som
post-it-lappar på bilderna, eller liknande.

För reportage gäller: REP – beskrivning
Exempel: REP – LL679 jubileum.doc
Bilder:
• Skicka in varje bild som en egen fil
• Lägg inte in bilderna i Word-dokument
• Använd inte ramar
• Beskär inte bilderna – det gör redaktionen
• Använd filformatet JPG med högsta kvalitet – då
blir filerna så små som möjligt, men all kvalitet
behålls.
• Har du tagit bilder med digitalkamera, skicka då
in originalfilen – låt inte ditt bildhanteringsprogram skala ner bilden på något sätt!
Döp bilderna enligt samma mall som texterna.
Har du flera bilder till samma möte så lägger du till
ett ordningsnummer efter månadsnumret.
Exempel: LL630 – 2006-01 b1.jpg
Exempel: LL630 – 2006-01 b2.jpg
Bildtexter:
Alla bildtexter som hör till ett reportage skall skrivas i antingen en egen fil: ”LL### - År-Månad bildtext”, eller skrivas längst ner, efter reportagetexten.
Varje enskild bildtext skall inledas med bildfilens
namn, och sedan följas av texten. Exempel:
LL630 – 2006-01 b1: O Inger Hammarlund med
nya medlemmarna Anders Andersson, Berit Bengtsson och Calle Carlsson.

Insändning
• Skicka helst in ett e-brev för varje möte, så snart
du kan efter mötet. Det här gör det enklare för
redaktionen att uppskatta materialmängden och
planera numrets upplägg.
• Som ämnesrubrik för varje e-brev bör du skriva
För er som skickar in via e-post/CD/DVD:
”LL### - År-Månad”.
Texter:
Exempelvis skall då ett e-brev för Logen RonneSkriv ett dokument för varje möte
bys första möte för året ha ämnesrubriken:”LL630
• Alla texter skall skrivas i Word, Notepad/An- – 2006-01”. Med detta e-brev bifogas följande filer:
teckningar, OpenOffice Writer eller liknande
• LL630 – 2006-01.doc
program. Skriv inte reportaget direkt i e-brevet
• LL630 – 2006-01 b1.jpg
– där kan du skriva egna kommentarer eller fun• LL630 – 2006-01 b2.jpg
deringar som du har.
• LL630 – 2006-01 bildtext.doc
• Använd inte ”roliga” typsnitt som Comic Sans,
Detta e-brev skickas till e-postadressen:
Frankfurter eller annat. Använd enbart Times New
vasanytt.material@vasaorden.se
Roman, Garamond eller liknande. Standardformatet för varje program brukar vara det allra bästa.
Om alla ni duktiga reportrar försöker följa dessa
• Använd enbart ett typsnitt i hela artikeln. Byt riktlinjer så gott ni kan, kommer resultatet att synas
inte mitt i.
direkt på kommande nummer av vår medlemstidFilen skall döpas enligt mallen:”LL### - År-Månad” ning.
Exempel: LL630 – 2006-01.doc
För Tjänstemän: TJM – befattning
//Björn Ericsson
Exempel: TJM – DM.doc
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logen höganäs nr 634 höganäs
Höstmöten
Arbetet i Logen återupptogs i september efter sommaruppehållet. Vi hade arbetat hårt
tiden fram till vårt 50-årsjubileum i juli, så det
var nog bra med lite vila. När vi träffades igen
tog vi i stort sett bara vid där vi slutade - kulturmöte med dans till ”gamla goda melodier”.
Vid oktober månads Brödernas Afton fortsatte bröderna i samma goda anda och bjöd på
Elvis-show. Vid vårt Högtidsmöte i november
fick vi två nya medlemmar (se bild sidan 18)
och Julmötet följde traditionerna med julbord, Lucia, tomte och klappar. Naturligtvis
hade alla varit snälla…………
Med detta får jag tacka för mig och mina
tre år och överlämnar Kulturledarskapet i vår
Loge till Elise Ek.
M K-J
Märkesutdelning
Att få dela ut märke för 40-årigt medlemBritta och John Stålberg iförda sin
nyss erhållna 40-årsmärken

skap måste vara en ära för en ordförande. Britta och John Ståhlberg har varit medlemmar i
Logen Höganäs nr 634 sedan 1957. De har på
senare år inte haft möjlighet att besöka Logen
och hade därför ännu inte fått sina märken.
Detta gick att råda bot på. En dispens från
DM Åke Mellnert gjorde det möjligt för vår
ordförande Berit Bogren att överlämna parets
märken i hemmet. Klokt beslut.

logen malmöhus nr 643 malmö
TV-kåseri
Lördagen den 4 november gästades Logen
Malmöhus Nr 643 av den kände TV-producenten Bertil Svensson. Han kåserade om den
legendariske Sten Broman som han ansåg var
vår tids störste programledare i TV. Medlemmarna avnjöt en av dennes favoriträtter, dillkött på kalv.

Bertil Svensson avtackas av Ingvar Persson med en välförtjänt blomsterbukett
Grupp 1 svarade för arrangemangen

Söndagen den 27 november samlades 36
syskon till adventsgudstjänst i Vallkärra kyrka,
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Torns församling. Temat var ”Gamla och unga”
och vi uppskattade särskilt den fina barnkören
som sjöng julsånger. Efteråt föjde kyrkkaffe på
Torngården i Stångby. /GS
Bland de glada kaffedrickarna fanns
O Bodil Walles och Alf Persson
Mera bilder från arrangemang i Logen
Malmöhus Nr 643

Julfesten med 65 Vasamedlemmar ägde
rum den 17 december. Långväga gäster var
MSLER Tore Tellberg med hustru Margareta, Ordförande i LL Sundsvall Nr 705

Långdans tråds av bland andra Ulla Thornberg
till musik av John Christian Svensson, som
även sjöng julsånger och psalmer till ackompanjemang av Bengt Arrvall på dragspel.

För det dignande julbordet svarade grupp 2.

Årets barnjulfest i Logen Malmöhus Nr 643
hölls lördagen den 7 januari. Många små och
stora barn och även en och annan pepparkaksgubbe och tomte fanns på plats för att leka,
dansa och äta sötsaker. Jultomten passade på
att besöka oss och delade ut godispåsar. För
musiken svarade Bengt Arrvall och Tord Sölvesson. /EV
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logen westervik nr 679 västervik
Kåseri
Lördagen den 29 oktober hade Logen högtidsmöte. VO Nils Bellner höll i klubban under
förhandlingarna. Vid mötet närvarande som
gäst vår DD Anders Gustavsson från Logen
Blå Jungfrun Nr 749. Logen hade även reception för vår nya medlem, Gunilla Öst.
Efter det att kvällens supé avnjutits
vid efterkapitlet, fick
vi ett härligt kåseri
med pianospel av vår
egen Birgitta Nilsson. Det handlade
om hennes uppväxt
i ett frireligiöst hem
Logens kåsör med
med mycket musik
blommor och dotter.
och sång.
Gåsmiddag
Lördagen den 26 november, behandlade
Logen nomineringar av tjänstemän för år
2006. Även budgetförslaget ventilerades för
att skapa förståelse för de kostnader Logen
har att balansera med. Efterkapitlet förlades
för andra året på vår eminenta restaurangskola i Västervik. En gåsmiddag med alla dess
tillbehör var kvällens menu. Vi fick även un-

derhållning av tre elever från Västerviks nybildade visskola. Allsång och allmän trivsel bland
Vasavänner blev kvällens clou.
Lussefirande
Lördagen den 17 december genomfördes
årets sista Logemöte med sedvanligt julfirande. Ett 90-tal Logemedlemmar och gäster
hade hörsammat kallelsen.
Vid förhandlingarna genomfördes val av
tjänstemän för 2006. Valberedningen hade
utfört ett meriterande arbete där alla poster
inom Logen blivit besatta.
Efterkapitlet startade med ett luciatåg där
årets lucia, vår egen O Lena Folckner med
följe gjorde ett bejublat framträdande. Kvällen fortsatte med en ljuvlig buffé, lotterier och
dans. /SL

Lucian, Lena Folckner, får mottaga gåva från
HM Anna Smedberg med biträde av Kjell Isberg.

logen utvandrarna nr 680 karlshamn
Reception
Lördagen den 12 november hade Logen

högtidsmöte med reception. Ingun Johansson och Lennart Ingemansson intogs som
medlemmar i vår Loge och i Vasa Orden av
Amerika vid en värdig ceremoni.
Efter mötet väntade ett vackert dukat bord.
O Jan Persson hälsade alla välkomna, en skål
O Jan Persson med gäster: Inga-Britt Andersson,
LL 617, Bengt Palm, VDM Catherine Bringselius
Nilsson, DD Göran Nilsson, LL 678, Ingemar
och Karin Holmqvist, LL 617, Lena OveliusBergman, LL 570 samt Lisa Fajersson, LL 617.
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och ett fyrfaldigt leve för Konungen påbjöds
och Kungssången sjöngs. Välsmakande oxfilé
med potatisgratäng avnjöts, liksom avslutande
jordgubbssoppa.

Jul och ett Gott Nytt År.
Utvandrarnas Hedersstandar 2005
Till mottagare av Logens Hedersstandar utsågs musiklärare René Saulesco. Sedan 1998
är han ledare för verksamheten med särskilda
musikklasser för högstadieelever i Karlshamns
kommun. Undervisningen är förlagd till
Österslättsskolan i Karlshamn. Förutom de
vanliga skolämnena förväntas eleverna ägna
mycket tid till sång och musik samt ställa upp

VO Bertil Geneback höll välkomsttal till de
nya medlemmarna och Ingun tackade.
Så följde kaffe, lotterier och även lite dans.
En fin kväll tyckte både egna medlemmar och
tillresta gäster.
Julfest nr 39
O Jan Persson, René Saulsco med HedersSöndagen den 11 december var det Luciastandaret, KL Marianne Walldén
fest i logen. Efter sedvanliga förhandlingar
väntade silltallrik och kalkonstek. Så släcktes i olika sammanhang utanför skolan. Varje höst
ljusen ned, och Lucia med följe gjorde entré. leder René en konsert, där alla musikklasser
Det var ungdomar från Karlshamns musik- medverkar. Han är också producent för den
klasser under ledning av René Saulesco, årets musikal, som är examensarbete för årskurs 9.
mottagare av Logens Hedersstandar. Vi fick Föräldrar och elever har intygat att René är en
njuta av många kända och kära julsånger. synnerligen entusiastisk ledare, som lägger ner
Mycket stämningsfullt! Kvällen avslutades mycket av sin fritid för sina elever. /MW
med lotteri, och alla önskade varandra en God

logen nybyggarna nr 698 ängelholm
Grillafton
Lotteridragning på fina vinster till några lyckTraditionsrikt hölls årets GRILLAFTON liga vinnare blev det, innan det var dags att gå
lördagen den 20 augusti på Råbocka familjecamping, i en underbar sommarkväll. 64
personer hade hörsammat kallelsen till denna
afton, det var medlemmar från LL Kärnan Nr
608, LL Höganäs Nr 634, LL Tre Hjärtan Nr
665, egna medlemmar plus inbjudna, alla för
att äta av välgrillade grisbitar och ”tilltugg”,
Några fina köttbitar kom att auktioneras ut.
Lite svängom på stenplattorna blev det också.
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hem efter en lyckad Vasakväll.
Höststart
Logens höststart söndagen den 4 september,
började med ett tidigt Logemöte i Logesalen
innan vi embarkerade bussen för en färd mot
Vattenriket i Kristianstad. Innan vi kom fram
dit, hade arrangörerna ordnat ett morgonstopp med kaffe, hembakat franskbröd och
pålägg. Därefter kom vi fram till Tivoliparken,
för att med båtguide göra en trevlig sjöresa
upp mot Aralövssjön och åter. Under färden
berättade ”kaptenen” om Kristianstad och
dess historia samt vattenledens blommor och
blad, fåglar och ”stora” fiskar. Därefter äntrade
vi bussen mot Bäckaskogs slott, en ny guidad
historia om slott, kungar och andra äventyr-

liga saker som hänt i denna trakt. Sen satte
vi oss till bords för god förtäring i en trevlig
”slottsmiljö”. Efter en lotteridragning och O
Rolfs tack till arrangörerna och samling vid
bussen för fotografering, for vi så hem efter
en mycket lyckad dag.
Förtjänsttecken
Lördagen den 8 oktober hölls vårt Högtidsmöte, O Rolf Hansson hälsade Logens
medlemmar välkomna till kvällens mötesförhandlingar, där utdelning av Förtjänsttecken
till Gunn Persson utgjorde en del. KL framförde tankar om namnet HÖGTIDSMÖTE
och dess uppkomst, uppgifter han införskaffat av DKL Gun Lith. Vidare när Vasa Orden
av Amerika bildades år 1896, Distriktslogen

Södra Sverige Nr
20 år 1950, ÅSA år
1960 och vår loge
Nybyggarna Nr 698
år 1973. Efterkapitlets samkväm hölls
på Odd Fellow, skål
och leve utbringades
för Carl den XVI
Gustaf, samt skål
för vår egen 32-åriga Loge. En utsökt
Gunn Persson med
middag serverades,
Förtjänsttecken.
DD Roy Aronsson
tackade för maten, samt utbringade skål och
leve för Vasa Orden av Amerika. Under kaffedrickande spelade Hans Josefsson och därefter
dansades det och vinstdragning gjordes innan
en trevlig kväll avslutades i god Vasaanda.
Linedance
Lördagen den 12 november hölls Logemöte,
där O Rolf Hansson kunde hälsa gäster från
Logen Trelleborg Nr 734, DD Roy Aronsson
och egna medlemmar välkomna.
Kulturafton ute på Råbocka familjecamping,
där sheriffer från ”USA” med sina women kunde välkomna till kvällens ”took in the show”.
Hamburgare-måltid bjöds det på, med avslutning hembakade blåbärsmuffins. KL berättade
om Coca-cola flaskans design och att det är en
svensk vid namn Alexander Samuelsson som

Uppställning för linedance
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utfört den, och att patent finns sen 1915. Hur
man dansar linedance hjälpte 2 st inresta cowboys oss med, turer som många efter en stund
behärskade. Allmän dans, lotter och vinstbord
innan O Rolf tackade arrangörerna.
Julfest
Lördagen den 3 december hölls Logemöte
med val av Tjänstemän för år 2006. FDO Enis
Andersson fick alla platserna tillsatta. Stämningsfullt avslutades mötesförhandlingarna
med att FDO, VO och KP läste var sin adventsvers, under det att alla övriga stod upp
med ett tänt ljus i handen. Efterkapitlet Julfest avslutade denna afton i gammal god sed,
julbord, julverser, sång och musik av Linda

Jeppsson och Gabriel Asplund. Tomten kom
med klappar till alla närvarande. Så slutade
denna afton där, vi önskade varandra God Jul
och Gott Nytt År och O Rolf tackade arrangörerna. /GH

Julfestarrangörerna

logen trelleborg nr 734 trelleborg
Mårtensfest
Den 9 november höll Logen Trelleborg nr 734,
Logemöte med Mårtensfest i Sirius Ordens lokaler i Trelleborg. 85 medlemmar var närvarande.
Biträdande kulturledaren Johan Klintberger
berättade under Kontakt Amerika att vargen
utrotades i västra USA i mitten av 1930-talet
för att 60 år senare återinplanteras. Effekterna
blev mycket gynnsamma för hela ekosystemet, i motsats till vad många trott. Något för
Sverige att ta efter? undrade Johan.
Logehistorikern Inga-Lisa Arnshed informerade om en arkivkurs hon deltagit i. Anordnare
var Distriktslogen Södra Sverige Nr 20. Bland
annat bör fotografier sitta i fotofickor av syrafritt papper och protokoll ska skrivas på arkivbeständigt papper som håller i minst 100 år.
Vid efterkapitlet underhöll estradören och
en av grundarna till Fritiof Nilsson Piratensällskapet, Sigge Cederlund, först på piano
till middagen för
att därefter kåsera
kring författaren Fritiof Nilsson Piraten.
Efter att ha blivit

tvungen att sluta på två gymnasieskolor, men
slutligen ändå lyckats ta studenten, studerade
Piraten juridik i sus och dus i Lund, men inte
värre än att han tog sin examen på rekordtid,
åtta terminer, berättade Cederlund, som varit
personligen bekant med Piraten och uppträtt
ett antal gånger med honom. /JK
Adventsgudstjänst
Första söndagen i advent inleder det nya kyrkoåret och den 27 november 2005 samlades
29 Vasasyskon från Logen Trelleborg nr 734
till adventsgudtjänst i Maglarps gamla kyrka
strax utanför Trelleborg.
Traditionella julpsalmer som Bereden väg
för Herran, Hosianna och Gå Sion din Konung att möta klingade med hjälp av en stor kör
mäktigt i den lilla kyrkan. Den korta predikan
handlade om Jesu rike och gemenskapen med
många syskon. En liten flicka döptes och presenterades för församlingen varvid psalmen
Tryggare kan ingen vara sjöngs gemensamt.
Efter gudstjänsten berättade komminister
Inger Krigström om kyrkans historia. På dess
plats fanns redan på stenåldern och bronsåldern en gammal boplats. Den första kyrkan
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var en träkyrka som dock i slutet av 1100-talet ersattes av den nuvarande i sten. I början
av 1900-talet togs den nya kyrkan i Maglarp
i bruk och den gamla övergavs tills den på
1970-talet renoverades.
Traditionellt adventskaffe med klenäter och
pepparkakor intogs i V. Tommarps församlingshem. /KM
Julfest
Logen Trelleborg nr 734, hade Logemöte
med julfest den 10 december. Ett drygt 80-tal
personer hade kommit denna kalla lördagskväll.
Under programpunkten Kontakt Amerika berättade kulturledaren Kerstin Meyer om 77årige Ingvar Wikström från Ingelstorp, Österlen,
som driver den största svenska delikatessaffären i USA. Butiken är belägen i Chicago.
Efter logemötet följde inte bara traditionellt
julbord med musikunderhållning, julvisor
och andra tillbehör, utan också värmande och
vacker skönsång från Lucia med tärnor från
kommunens musikskola. /JK
Årsmöte
Logen Trelleborg Nr 734:s första möte, til�lika årsmöte, ägde rum den 11 januari 2006.
Efter sedvanliga förhandlingar återkom KL
Kerstin Meyer under Kontakt Amerika till den
första svenska kolonin vid Delaware-floden på
1600-talet. Ett kyrkobygge, Gloria Dei Church
eller Old Swedes, som kyrkan också kallas, påbörjades under den korta kolonialtiden (16381655) och den finns fortfarande kvar som ett
resultat av svenskheten i Amerika. Kyrkan

fungerar fortfarande som gudstjänstlokal och
många berömdheter, bl.a. representanter för
svenska kungahuset, har besökt densamma.
Betsy Ross, kvinnan som sägs ha sytt den första amerikanska flaggan, gifte sig 1777 i Gloria Dei Church och 1850 sjöng Jenny Lind
från läktaren till en
av de första orglarna
i Amerika.
Under efterkapitlet,
som var amerikansk/
kanadensisk afton,
friskade SLD DL 20,
Rolf Arnshed, upp
minnet på medlemmarna och berättade
om Vasa Orden av
SLD informerar.
Amerikas
historia,
dess organisation samt om bakgrunden till
emblemet och chartern/fribrevet. Olika sjukoch hjälpföreningar gick 1896 samman och
bildade Vasa Orden av Amerika. Syftet var att
bistå varandra vid sjukdom och nöd men även
utbildning och representation ingick. 1924
bildades den första Logen i Sverige, Logen
Göteborg Nr 452. Rolf avslutade sin genomgång med personliga reseminnen och en kärleksförklaring till USA och Canada.
Grupp 5 stod för kvällens arrangemang, som
i val av dekoration, klädsel och musik gick i
Amerikas tecken. Lars-Erik Larsson bidrog
till stämningen med levande dragspelsmusik.
/KM

logen klockan nr 747 örkelljunga
Reception
Oktobermötet, som var ett högtidsmöte,
hölls den 22:dra på kommunhuset. Under
musik infördes recipienderna Helle och Jan
Hansen (se bild sidan 18) som avgav Ordenslöftet, mottog sina regalier samt hälsades välkomna som nya medlemmar i Logen Klockan

Nr 747. Under Kontakt Amerika läste KL
Sven Olov en artikel av vår DKL Gun Lith
om Astrid Lindgrens Vimmerby. Efter mötet
förflyttade vi oss till vackert dukade bord i
Stallet i Hjelmsjö. VO Inger Eriksson talade
till de nya medlemmarna samt utbringade en
skål och ett trefaldigt leve för våra nya Loge-
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medlemmar. Jan Hansen tackade på recipiendernas vägnar och utbringade en skål och ett
trefaldigt leve för Logen Klockan Nr 747.
Brödernas afton
Den 19 november var det dags för brödernas
afton. Under kontakt Amerika läste KL Sven
Olov en artikel ur Vasa Star om Hollywood. Det
var inte många som visste att det var en svensk
vid namn Alfred Olsson från Blomskog i Värmland som grundade denna filmens huvudstad.
Kvällens brödrakommittè bjöd till bords
och kvällens meny var ansjovisrulle, därefter
kycklingfilè med brynta små hela potatisar
samt till dessert panna cotta med hallon, allt
tillagat av bröderna. Jan Henningsson kåserade under kvällen med Göinge- och Skånehistorier och hans sätt att berätta drog ned
många och långa skrattsalvor. O Helena överlämnade en ros och en liten present till kommittèn som bestod av Bengt-Åke, Boris, Kjell,
Berne, Åke, Bengt och Arne Olofsson.
Julmöte
Julmötet den 10 december besöktes traditionellt av DM Åke Mellnert som passade på
att dela ut Distriktets Förtjänsttecken till Leif
Svensson. KL berättade om Vasas brevmärken
och dess historia samt att han hade skickat en
julhälsning till Ingrid Frank, LL Tegner Nr 109.
Efter mötet kom Örkelljungas Musikskolas

Lucia och underhöll med skönsång och musik.
När alla var mätta och belåtna kom tomten
med julklappar och detta var som vanligt omtyckt och med spända öron lyssnade vi till vad
tomten hade att säga om varje utdelad julklapp. Detta är årets höjdpunkt. Jan Hansen
hade gjort ett lotteri i form av en fiskdamm
där alla fick vinster i form av flaskor i olika
storlekar. Strax efter midnatt var alla nöjda
och belåtna och efter att alla hade önskat varandra God Jul och ett Gott Nytt År skiljdes vi
åt och ser fram mot ett nytt Vasaår.
Årets möten har varit mycket välbesökta
både av egna och gästande Logemedlemmar.
Vi har fått 3 nya medlemmar och med tanke
på att vi balloterade in tre till på julmötet och
fler är på gång så ser jag mycket ljust på framtiden för LL Klockan Nr 747. /SOS

Kocklaget på Brödernas afton.

Lämpliga presenter
Manschettknapp
Brosch - Black Onyx

Kontakta din finanssekreterare
för besked om pris och beställning.

Brosch - Filigree
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Ordenssyskon !!
Här kommer lite information om vad vi arbetar med inom Andrew Petersonsällskapet, följt
av ett nödrop. Vi har under år 2005 kommit
ett gott stycke på väg med att bokstavstroget
renskriva Andrew Petersons dagbok från mikrofilm till vanlig utskrift. Arbetet beräknas ta
över 2500 arbetstimmar, och vi räknar med att
vara färdiga med arbetet under hösten 2006.
Det är en fantastisk pionjärdokumentation vi
arbetar med, från avresan den 19 maj 1850 fram
till den 29 mars1898, (2 dagar före Andrews
död). Vi sammanställer och renskriver även annat som Andrew Peterson och hans omgivning
skrev som brev, rapporter och bokföring.
Allt detta ovanstående intresserade även Vilhelm
Moberg år 1948, som 18 år senare skrev följande
om Andrew Peterson i The Swedish Pioneer:
”In the work of Andrew Peterson I had discovered what I was looking for in America.
For several months I was sitting in the library
of St. Paul to read about this Swedish farmer,
to know what he had done, to know what he
thought of life in this world.When I finished
to read the diary I had all the information
I could use about a farmers life in the first
Swedish settlements in Minnesota”
Vi vet redan nu att stommen i Vilhelm Mobergs 4 utvandrarepos finns i Andrew Petersons liv och omgivningar, från emigrationen
till och med efter hans död i sista brevet hem.
Professor Roger Mc Knight såg även många
av dessa likheter i sin Doktorsavhandling om:
”Parallellerna i Mobergs Emigrantromaner
och Andrew Petersons dagböcker.” Tyvärr så
har Professor Roger Mc Knights 30 år gamla
doktorsavhandling ännu inte blivit uppmärksammad i Sverige.
Andrew Petersonsällskapet är hösten 2006
färdig med renskrivningen av Andrew Petersons dagbok och då är vi säkra på att vår
forskning tillsammans med Professor Mc

Knights doktorsavhandling kommer att väcka
stort intresse. Bortsett från likheterna med
Vilhelm Mobergs emigrantepos så är Andrew
Petersons dagböcker enastående värdefulla för
Svensk emigranthistoria och Amerikansk pionjärhistoria. Andrew Petersonsällskapet har
under 2005 förutom att ha påbörjat renskrivandet av Andrews dagböcker bl.a. även gjort
detta:
1) Sökt / söker hjälp till att rädda Andrew Petersons gård från totalt förfall, se nödrop.
2) Färdigställt en permanent utställning om
Andrew Peterson i Västra Ryds f.d. prästgård.
Utställningen invigdes den 4 september av Landshövding Björn Eriksson.
(Västra Ryd ligger i Ydre kommun i
södra Östergötland, varifrån Andrew
P.utvandrade).
3) Givit ut en Svensk - Amerikansk broschyr
om Andrew Peterson.
4) Givit ut en cd-skiva där vi presenterar Andrew Petersonsällskapet och Astrid Lindgren
läser om Andrew P. ur sin bok ”Samuel-August från Sevedstorp och Hanna i Hult”.
5) Löpande justerar vi vår hemsida:
http://www.andrewpeterson.se/
6) Inlett ett samarbete med Peter Casselsällskapet i Kinda kommun.

Nödrop !!!

Andrew Petersonsällskapet ber Vasa Orden
av Amerika om hjälp att rädda Andrews byggnader, på Andrew Petersons gård nära Waconia i Carver county Minnesota.
Det är mycket akut med byte av spåntaken
på The North Barn (norra fähuset) och The
Grainery (magasinet). Spåntaken är kostnadsberäknade till 12000 Dollar på båda husen
tillsammans, och ägaren till magasinet kan
tänka sig betala 2500 Dollar. Detta arbete kan
utföras av ett amerikanskt takläggningsföretag
som har givit oss den bästa offerten. Just nu
regnar det in rejält i båda byggnaderna och
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förstör inte bara byggnaderna utan även Andrews gamla föremål som finns där inne som
slädar, vagnar och redskap mm.
Om Vasa Orden av Amerika vill göra en insats för att rädda ett stort stycke av den svensk
– amerikanska kulturen så finns här verkligen
en möjlighet, innan det är för sent. Bara hustaken är renoverade ger det oss andrum att
rädda byggnaderna i övrigt.
Andrew Petersonsällskapet har svenska frivil-

liga beredda att hjälpa till med renoveringsarbeten på Andrews gamla byggnader, när vi fått
ekonomisk hjälp med resekostnader samt verktyg och materialkostnader. Utöver norra fähuset och magasinet så är vi även intresserade av
att rädda södra fähuset samt ett litet rökhus
och en bod som Andrew Peterson lät bygga.
Kost och logi för frivilligarbetare är redan
ordnat av The Andrew Peterson committee
i Waconia Heritage Association. Andrew Petersons släktgren är utdöd, men minnet av
honom och hans livsverk vill Andrew Petersonsällskapet bevara, förhoppningsvis tillsammans med Vasa Orden av Amerika.
Vill du som enskild medlem göra en insats,
kontakta Andrew Petersonsällskapet
E-post: info@andrewpeterson.se
Jan Hermelin
Kassör i Andrew Petersonsällskapet
Medlem i Logen Småland Nr 618

vasa arkivet i bishop hill
Vasa-Arkivet i Bishop Hill nu en av- ett s. k. 501.C3 samfund, vilket innebär att
dragsgill organisation.
donationer och gåvor till Arkivet blir avdragVid Storlogemötet i Edmonton/02 beslöts gilla för givaren ur skattesynpunkt om man är
att Vasa-Arkivet i Bishop Hill skulle ansöka bosatt i USA.
om att bli en organisation registrerad för allInför framtiden kommer det nu att bli lättamän välgörenhet med inriktning på utbild- re att få medel att räcka till för olika verksamning/forskning med arkiv och utställningsdel. heter och investeringar. Fortfarande behövs
Juridisk hjälp har varit inkopplad och nu har dock den hjälp som Vasa-medlemmar ger till
myndigheterna godkänt Vasa-Arkivet att vara driften av vårt Vasa-Arkiv. /MG

Surfa in på hemsidan
http://www.vasaorden.se/

30

Resebrev från
New York
I början av oktober var vi 4 medlemmar från
Logen Höganäs Nr 634, Anita och Karl-Axel
Bengtsson och Berit och Hans Bogren, som åkte
över till New York för lite semester och avkoppling. Vi tyckte det skulle vara roligt att samtidigt
besöka ett amerikanskt Logemöte, så innan vi
åkte undersökte vi om det fanns någon Loge
som hade möte under veckan. DL New York nr
4 har 11 Lokal-loger, men bara en av dem, Lindbergh Lodge Nr 505, hade möte just då.
Efter ett mail till deras kontaktman, Edwin
Emerson, fick vi omgående ett svar från ingen
mindre än Årets Svensk-Amerikan, Jeanne
Eriksson Widman, som hälsade oss varmt välkomna till hennes Loge.
Resa till Logen
Logen hör hemma i Dix Hills på Long Island,
ca 7 mil från Manhattan där vi bodde, men vi
fick noggranna instruktioner att vi skulle ta tåget från Penn Station till Huntington, där någon
skulle möta oss med bil. Tågresan tog ca 1 timme och mycket riktigt stod där en man i blågul
slips och spanade efter oss, det var just Edwin
Emerson, som vi först haft kontakt med.
Med på tåget var också ett annat svenskt par
från Logen Mälardrottningen Nr 563, AnnMarie Djurfors-Söderlind och Olof Söderlind.
Ann-Marie är konstnär och hade inbjudits att
ha utställning i Svenska Kyrkan i New York.
Under bilresan berättade vår chaufför att Logen hyr en lokal i en episkopalkyrka, St Lawrence of Canterbury Church, men att kyrkan
samtidigt hyr ut till en förskola, så barnens
alla saker finns i samma rum som Logelokalen,
så det kan se lite stökigt ut.
Dragspel och öppna armar
Vi möttes i hallen av svenska dragspelstoner,
det var ÅSA Jeanne och hennes gitarrist som tog
emot oss. Jeanne är född i USA, dotter till den
berömde dragspelaren Walter Eriksson, och hon

är praktiskt taget uppfödd med sång och musik.
Hon jobbar nu som förskollärare och musiklärare i piano och dragspel, har varit dansledare
för Vasa Folkdancers i 25 år och har bildat The
Scandinavian Accordeon Club i New York.
Hennes gitarrist är också svensk, Einar Eriksson från Jämtland, ”men det tar han piller för”
sade Jeanne.
Vi bjöds på frukt och vin, minglade runt och
hälsade på de ca 20-25 Vasasyskon som satt
och väntade på oss. Därefter fick vi pea-soup,
dvs grön ärtsoppa och plättar med lingonsylt,
och kaffe. Emellanåt tog Jeanne på sig dragspelet och drog igång några svenska låtar.
Logemöte
Så småningom var det dags för Logemötet och
Ordförande Carl Gullans förklarade att det var
ett öppet möte så ingen lösen togs upp. Som
öppningssång, dvs när vi sjunger Vasasången,
sjöngs först den amerikanska sedan den svenska
nationalsången och kaplanen läste sin text.
Det var också parentation för en avliden
medlem och då sjöng vi ”Tryggare kan ingen
vara”, en vers på svenska och två på engelska.
Man fortsatte med vanliga interna ärenden
och vid Ordens Väl kallades alla vi svenskar
fram och förärades var sin kalender med vackra
bilder från Long Island och en bok om Charles
Lindbergh, som Logen fått sitt namn efter.
Vi överlämnade ett standar från vår Loge vilket blev mycket uppskattat.
Som avslutning sjöngs ”God Bless America”.
Specialgjord tårta
Efter mötet bjöds vi på en specialdesignad
tårta innan det sedan var dags att åka till stationen för att ta tåget tillbaka till Manhattan.
Slutord
Det är verkligen en stor upplevelse att få
närvara vid ett Logemöte i USA, det är visserligen annorlunda än våra svenska möten, men
våra Vasasyskon däröver gör verkligen allt för
att göra det trivsamt för oss.
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Under vår vecka i New York hann vi också
med att bevista högmässan i Svenska Kyrkan
och att åka ut till Ellis Island och titta på det

intressanta muséet som finns i de lokaler där
tusentals svenska emigranter tog sina första
steg på amerikansk mark. /BB
ÅSA 2005, Jeanne Eriksson Widman underhöll oss.

Vasavänner

Välkomsttårta
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Bild: Solnedgång en vårkväll i Mellansverige.

Agneta Lind, Logen Ronneby Nr 630, recipierade när Logen Carl von Linné Nr
678 instiftades den 20 november 1965. Mona Harrysson, Logen Carl von Linné
Nr 678, nuvarande Ordförande. Stig Löfberg, HM i Logen Tre Hjärtan Nr 665, initiativtagare till Logen Carl von Linné Nr 678 samt Vasa Nytts förste redaktör.
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Nästa utgåva av denna medlemstidning kommer i maj 2006

