
D. L.

SA
N
N
IN

G EN
IG

H
ETVASA NYTT

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

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

NR 1 ÅRGÅNG 41 FEBRUARI 2007

På väg mot våren...



��

reDAKtIoneLLt
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 april 2007.

Material till kommande nummer sänds till Bertil Ericsson, 
för adress se baksidan.

Om du kan sända material via e-post, så är det bästa sättet.

VASA-VÄNNER!
Vi har startat år 2007 med samma föresatser som tidigare, nämli-

gen att försöka vara en resurs för våra medlemmar i Lokallogerna. 
Detta innebär bl. a. att vi har möjligheter att ekonomiskt stödja 
intressanta projekt för vår Ordens bästa. Såväl Loger som enskilda 
medlemmar i Vasa Support Club kan ansöka om medel för att 
genomföra dessa projekt. Det enda kravet är att ansökningarna inte strider mot våra stadgar 
(dessa finns hos Logen). Vi har också önskemål: Om Du har synpunkter på vår verksamhet i 
Vasa Support Club - hör av Dig!

Om Du har glömt att sända in medlemsavgiften för år 2007 (30:- kr) 
så är den  precis lika välkommen nu!

Hjälp oss att stödja genom medlemsavgifter - kondoleanser - gratulationer och gåvor!
Med förhoppning om att år 2007 skall vara ett framgångsrikt år för vår Orden 

sändes vänliga hälsningar från oss i styrelsen för Vasa Support Club.
VÅRT PLUSGIROKONTO 105 68 42 - 6 Rolf Arnshed, ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

REDAKTÖREN hAR ORDET.
Ordenssyskon!
Första numret av VASA NYTT, årgång 41, har nu nått Era händer. Det innehåller som 

vanligt rapporter från tjänstemän och Lokalloger. Därutöver finns information om kom-
mande aktiviteter som Distriktsmötet, Vasa-golf, jubiléer med mera. Reportage om Andrew 
Peterson Sällskapet och reserapport från USA finns också med.

I detta nummer, liksom i det föregående, finns rapporter från 14 av våra 18 Lokalloger. Jag 
hoppas att någon gång få rapporter från samtliga. Varför inte till nästa nummer? Alla Loger 
har väl någon som ansvarar för detta??

Några vädjanden till Er som rapporterar:
Ha alltid med kamera på Logemötet (gärna flera).
Fotografera nya medlemmar och dem som får utmärkelser.
Fotografera programinslag och annat trevligt som händer.
Har Ni någon form av temakväll, fotografera och berätta om mat, program mm.
Fotografera och berätta om utflykter, teaterresor och annat kul som händer i Logen. 
(alla fotografier är bra, inte bara för VASA NYTT, utan också för Logens historiebok)
Skriv inte bara bildtexter, försök göra ett litet reportage.

Om Ni är osäkra på hur texter och bilder skall sändas till redaktionen, skall Ni göra så här: 
leta upp VASA NYTT Nr 1 2006, sidan 19. Där finns utförlig beskrivning på hur Ni skall göra.
Bertil Ericsson

•
•
•
•
•

•
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DIstrIKtsmästArens sPALt
ORDENSSYSKON!
En god fortsättning på det nya året 2007.
Efter stormar, strömavbrott och översväm-

ningar har vi kommit en bit in på det nya året. 
Installationerna av de nya tjänstemännen ute 
i Logerna har gått bra. Jag vill här passa på att 
önska de nyvalda och omvalda tjänstemännen 
lycka till på sina poster i Logerna. Ni har en 
stor funktion att fylla på Era respektive poster 
för att öka inresset för vår Orden. Samtidigt 
vill jag tacka Er alla Distriktsdeputerade med 
staber för det jobb Ni gjort vid installationer-
na av tjänstemännen i Lokallogerna.
Arbetet med Distriktsmötet går mot sin fi-

nal. Mycket jobb har lagts ner för att alla skall 
få en så gemytlig helg som möjligt i Ljungby. 

Tack vare stödet från 
Logen Klockan Nr 
747 i Örkelljunga 
och dess medlem-
mar kommer re-
sultatet att bli 
bra. Jag hälsar 
alla Vasamedlem-
mar hjärtligt välkomna till 
Ljungby den 12-13 maj.

Med dessa korta rader vill jag önska Er alla 
Logesyskon en skön vår och att vi alla skall 
uppskatta den ljusa tid vi har framför oss.

Med varma Vasahälsningar
I Sanning och Enighet

vIce DIstrIKtsmästArens hörnA
Att vara eller inte 

vara närvarande på 
Logemötet?

Det är en fråga, som 
jag bearbetar och ana-
lyserar utifrån de rap-
porter, som Logernas 

protokollsekreterare skickar till mig 
efter varje Logemöte. Detta underlag ligger 
till grund för närvarostatistik på Logemötena 
och resultat av medlemsvärvning.

Det är intressanta siffror att ta del av, som 
inger både oro och hopp. Oro för att Distrik-
tet har tappat medlemmar, som inte balanse-
ras av rekryteringen av nya medlemmar, hopp 
för att vi är många som arbetar aktivt för Vasa 
Orden av Amerika. Logerna i vårt distrikt har 
till exempel en verksamhet, som genererar 
cirka 6500(!)  besök under ett år. Det visar 
att vi är en levande organisation. Sen måste vi 
vara realistiska och inse att vi, för att växa och 
leva vidare, behöver regelbunden tillström-
ning av nya medlemmar. Logernas existens 
och vår Ordens framtid är avhängigt antal 
medlemmar och deras engagemang.

Av närvarostatistiken framgår att Logemö-
tena i vårt Distrikt i genomsnitt besöks av 
hälften av medlemmarna. Vad gör vi för att 
locka den andra hälften att komma till mö-
tena? I min egen Loge har vi talat om att 
personligen besöka medlemmar, som vi sällan 
eller aldrig ser på våra Logemöten. Det är ett 
sätt att åtminstone ta reda på orsakerna till 
frånvaron. Samtidigt ligger det i Vasa Ordens 
ursprungliga anda att ta hand om varandra 
och att visa omtanke. Det är ett fint signum 
för vår Orden, som vi bör vårda, var och en 
efter sin förmåga.

Jag avslutar med att gratulera Logen Trelle-
borg Nr 734 för bästa medlemsnärvaro 2006. 
Jag gratulerar också Logerna Malmöhus Nr 643 
och Höganäs Nr 634 till andra respektive tredje 
plats vad gäller närvaron på Logemötena. 

Dessa tre Loger hade samma placeringar 
2005. 

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson
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mDer hAr orDet
Vasasyskon.
En riktigt god fort-

sättning på det nya 
året, hoppas det bör-
jat bra.

Vid Storlogemö-
tet  2006 hade vi 
två motioner, en 
om capitaavgiftens 

inbetalning samt en om att ti-
digarelägga Lokallogens krav emot medlem 
som inte betalat i tid. Nuvarande tid är tre 
månader, detta ville vi ändra till en månad.

Ingen av dessa motioner gick igenom. Vi 
kommer att försöka igen vad gäller tiden för 
krav mot medlem som inte betalt i tid, men 
vad gäller capitainbetalningen får vi se om det 
kommer någon motion från Logerna.

Storlogemötet beslutade om en ändring av 
vilka som kan få medlemskap i Vasa Orden 
av Amerika. Idag står det: person som är född 
i ett Skandinaviskt land eller är av Skandina-
viskt ursprung,

Skandinaviskt byts ut mot Nordiskt. Detta 
att tänka på då personer söker inträde i vår 
Orden.
Vad gäller motioner till Distriktsmötet har 

jag till dags dato, mitten på januari, fått in 35 
st, ett bra resultat. Det visar att det finns in-
tresse för förändringar i Logerna.

Ha nu en fortsatt fin vinter och vår med 
många fina logemöten och gemenskap.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

DIstrIKtsKuLturLeDAren
Ordenssyskon!
Hoppas Ni alla klarat av helgerna och hunnit 

hämta Er efter ev. besök av barn och barnbarn 
och alldeles för mycket mat. Nu är det mitten 
av januari och hög tid att ta tag i vardagen.

Själv håller jag på att fila på den ämbetsrap-
port, som snart skall skickas till DS inför vå-
rens Distriktsmöte i Ljungby. Då går jag bl.a. 
igenom den gångna terminens olika aktivite-
ter i Logerna.Vilken trevlig läsning!   
Jag blir imponerad och glad över det arbete 

KL/BKL lägger ner för att: 1. informera om  
vad som hänt eller händer i USA/Canada. 2. 
sprida god kultur  och 3. hålla kontakt med 
Logesyskon ´over there´. Stort tack till Er 
alla.

Särskilt glädjande är att vänlogekontakterna 
har ökat, igen. En av orsakerna till detta kan 
vara, att några Loger förra året hade Kontakt 
Amerika ́ live´, som det numera heter. Självklart 

bidrar en personlig 
kontakt till att intres-
set ökar för att hålla 
fortsatt kontakt.

En annan trolig 
orsak är att det 
i dataåldern går 
snabbare och lätt-
tare att kommunicera.

Listor på programrubriker från Kontakt Ame-
rika och Efterkapitel kommer att sändas till 
KL/BKL, då jag fått in alla årsrapporter. Först i 
år var KL i Trelleborg Nr 734, Kerstin Meyer.

Till alla nyvalda KL/BKL säger jag välkom-
men till ett stimulerande arbete.

Samtidigt önskar jag alla Vasa-syskon ett 
Gott Nytt År 

I Sanning och Enighet
Gun Lith

är Du sKArPsynt?
En bild förekommer på två ställen i tidningen. Kan du hitta den?
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ORDENSSYSKON!
Från PDM-CLUB of SWEDEN önskar jag 

övriga medlemmar i Vasa Orden Av Amerika 
en god fortsättning på Vasa-året 2007.

Bakom oss ligger ett Vasa-år med Storloge-
möte, intensiva Vasa-möten på Lokallogenivå 
beskrivna med foto i vårt mediaorgan VASA 
NYTT, detta vår redaktör och lokala skriben-
ter till heder. Här måste jag komma in med 
en med en fråga om THE VASA STAR, detta 
med anledning av rådande kostnadsutveckling. 
Vi vet att kostnaderna har skjutit i höjden när 
det gäller tryckning, distribution till Sverige 
samt leveranser till våra Lokalloger. Kan man 
tänka sig att vi i Sverige trycker aktuella saker 
i vårt VASA NYTT? Vi behöver beakta de 
ökade kostnaderna och en förhöjd per capita 
på alla nivåer.

Snart står våra Distriktsmöten för dörren, i 
DL19 i Karlstad och i DL20 i Ljungby där 
man har möjlighet att hitta framtidsvisionen 
för Vasa Orden Av Amerika. För alla delegater 
gäller det att ha spörsmål med sig i bagaget. 
Ta gärna kontakt med oss om det är något 
som man tvekar om. Vi behöver hjälpas åt att 
ta de rätta stegen in i framtiden.
Våra Lokalloger har under hösten fört en 

intensiv diskussion om vad vissa beslut i 
Storlogen inneburit. MSLER at Large,  Bertil 
Ericsson, har till vissa delar redogjort för vad 
Storlogen stöder oss med i Vasa Nytt sept nr, 
men Vi har också fått en förhöjd per capita 
som många undrar över varför. Protokoll är 
viktiga!

Med hälsningar  sanning och enighet
Lars Helgeson, President

PDm cLub

ungDomsKLubben nyA sverIge nr 29
Äntligen är vi tillbaka!
Efter 2 långa år har vi åter-

vänt med nya krafter. Vi i Ak-
tivitetsklubben nr 29 Ung-
domsklubben Nya Sverige 
välkomnar alla intresserade 
att hänga på. Vår nya styrelse 
består för närvarande av Ce-
cilia, Mia, Lovisa och Anna. 
Vi planerar att starta upp i södra Sverige för 
att sedan avancera norr ut igen. 

Under året planerar vi bl.a. att besöka Loger 
och fira Thanksgiving. Traditionsenligt kom-
mer vi att arrangera Ungdomarnas afton i LL 
Kärnan nr 608. Självklart kommer vi under 
året också att ha utbyte med ungdomar från 
USA och Canada. 

Det 10-års jubileum som skulle ha firats 
förra året blev pga. omständigheter uppskju-
tet. Detta tar vi igen och firar dubbelt med 
pompa och ståt. 
Vi bjuder in såväl nya som gamla medlem-

mar samt alla övriga festglada Logesyskon. 
Mer information kommer under året. 
Är du eller någon du känner mellan 14-30 

år och intresserad, tveka då 
inte att höra av er. Hos oss är 
alla välkomna. 

För mer information kon-
takta Cecilia Collin på tele-
fon 042-22 94 09 eller 

0703-60 34 72.

Här ser du den nya, glada styrelsen:
Från vänster: Ordförande Cecilia Collin, 
Kassör Mia Olsson, Sekreterare Anna 
Björkman, Revisor Lovisa Jakobsson
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DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE Nr 20
Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Inbjuder till Distriktsmöte

12-13 maj 2007 i Ljungby

Med stöd av Logen Klockan Nr 747
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Fredagen 11 maj 2007

Kl. 13.00 Finanskommittén sammanträder (Terraza)

Lördagen 12 maj 2007

Kl 08.30- Samling, registrering (Garvaren)

Kl 09.30 Distriktsmötet öppnas 

  Kaffe 

Kl 13.00 Distriktsmötet ajourneras

Kl 13.00 Lunch (Terraza)

Kl 14.00 Motionskommittéerna arbetar (Terraza)

  Kaffe

Kl 16.00 Samling Högtidsmöte (Garvaren)

Kl 16.30 Högtidsmöte 

Kl 19.00 Välkomstdrink, Bankett (Terraza)

Söndagen 13 maj 2007

Kl 09.00 Distriktsmötet återupptages (Garvaren)

  Kaffe

Kl 13.00 Lunch (Terraza)

Kl 14.00 Distriktsmötet fortsätter (Garvaren)

  Kaffe

  Distriktsmötesförhandlingarna avslutas

Alla Ordensmedlemmar äger rätt att närvara vid Distriktsmötet, med undantag 

för öppningsceremonin och vid intagning av nya Distriktsloge-medlemmar

Klädsel: Kavaj - Medtag egen regalia
Anmälan och betalning senast 2007-04-01 till Bg-konto 5950-7723
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LogegLImtAr

LOGEN SKåNE NR 570 - malmö
Fredag 10 november firades 

MÅRTENSAFTON. Efter ett bra 
Logemöte var det dags för mat som var stekt 
kalkon med tillbehör. Till kaffet fick vi lyssna 
till Björn Torell som kåserade om Glenn Mil-
ler och spelade flera melodier som väckte 
minnen hos oss alla. Nostalgi är fin underhåll-
ning. Tack grupp 2 för dukning och ett fint 
lotteri. Mårtensafton var slut. Tack alla. 

Fredag 8 december hölls JULFEST. Julfest 
i Logen SKÅNE betyder ”GOER MAD O 
MÖEN MAD O MAD I RÄTTAN TID”, så 

även nu. Åke Sjöstrand, Bengt Appehl och 
Bertil Övall hjälpte oss att sjunga nya nub-
bevisor. Även i år kom Jultomten fast utan snö. 
Men julklappar fick vi. Nu var det dags för 
underhållning. Från Malmö Musikteater kom 
Monika Olsson och Rune Rosell. Skön sång 
från MUSICAL-OPERETTER och JULES 
SYLVAIN. En skön kväll. Lotteri som vanligt. 
Ett stort tack till grupp 3 för fin dukning och 
lotteri.

Tack alla Logesyskon för ett fint Vasa-år. /BÖ

LOGEN cARLSKRONA NR 601 - karlskrona
Lördagen den 28 oktober firade Logen 70 

år.  64 Loge- och Ordenssyskon var närva-
rande för att fira Logens 70 års-dag. Gäster 
från våra grannloger, Calmare Nyckel Nr 628, 
Ronneby nr 630, Carl Von Linné Nr 678 samt 
Utvandrarna Nr 680. Bland gästerna fanns 
bl.a. Logens tidigare DD, Einar Askblom, 
LL630, Mona Nordahl, LL680, Gunnel Palm, 
LL678, och nuvarande DD Gun Sellerberg, 
LL628. Gästerna infördes i en vacker ljus och 
blomsterdekorerad Logesal. Ordförande Gö-
ran Svenson hälsade gästerna varmt välkomna, 
därefter sjöngs Vasasången så taket höll på att 
lyfta. Under det väl genomförda Logemötet 
fick vi bl.a. höra  LH Ulla Thurbin lämna en 
kort redovisning av Logens 70 år. Under kväl-
lens möte utdelades Storlogens 50-års tecken, 
50 Year Medal till 2 av Logens medlemmar 
Hildegard Hertzberg-Wengen och Göte Hen-

riksson. Britta Carlsson kunde tyvärr inte när-
vara på grund av sjukdom.

Ett stort antal telegram hade inkommit till 
Logen, flera hyllningstal framfördes av gäs-
tande Ordenssyskon.

Enligt ritualen avslutades mötet, och det var 
dags för att ta plats vid vackert dukade ban-
kettbord. Det utbringades skål och leve för 
Hans Majestät Konungen och kungssången 
sjöngs. 3-rätters menyn var som vanligt all-
tid utmärkt och smakade bra. Vår DD Gun 
Sellerberg tackade för maten på ett utsökt 
sätt. Kvällen fortsatte med underhållning 
och dans till Olle Björngreens orkester, samt 
sång och musikunderhållning av 3 ungdomar 
från artistskolan i Göteborg, hemmahörande 
i Karlskrona. Återigen hade vi fått uppleva en 
fin kväll i god Vasaanda. /GS

se bilder på sidan 15.

stöD vår ungDoms- och 
KuLturverKsAmhet

 
Köp och använd våra Vasa-brevmärken 

på Dina brev och kort. 
 

Inkomsterna från dessa märken går oavkortat till vår 
Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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Ingegerd Persson och Jan Bürsell hade riktigt kul

LOGEN KÄRNAN NR 608 - helsingborg
åRSMÖTE
Lördagen den 13 januari hade Logen Kär-

nan Nr 608 årsmötesförhandlingar. DD Anita 
Bengtsson ledde dessa förhandlingar.
Vid efterkapitlet kåserade FD Teaterchefen 

Lars Svensson om Ödåkra spritfabrik på ett 
medryckande sätt. /AL

INSTALLATION
Lördagen den 3 februari hade Logen Kär-

nan Nr 608 sitt Högtidsmöte med installation 
av Tjänstemän för 2007. DD Anita Bengtsson 
med stab från Logen Höganäs Nr 634 utförde 
detta med bravur.
Vi hade även utdelning av förtjänsttecken 

samt utmärkelser för 25&40-årigt medlemskap.

Mia Clausen hade inte möjlighet att närvara, 
men tilldelades sitt 40-årsmärke vid en liten ce-
remoni i hemmet. Hon blev mycket glad över 
detta och hälsade till alla Vasavänner.  /AL

Kaj Björk överlämnar blommor och 
40-årsmärke till Mia Clausen

LOGEN chRISTIAN NR 617 - kristianstad
Långväga gäster och nya medlemmar
Vid högtidsmötet lördagen den 21 oktober 

kunde O Gösta Löfstedt hälsa välkommen 
Logens DD Jan-Åke Ferborn med maka Inga-
Britt och Lena Ovelius-Bergman, LL Skåne 
Nr 570 samt en långväga gäst Carol P Martin 
från LL Fylgia Nr 119, San Francisco.

Efter ett högtidligt införande av gästerna 
recipierade sex medlemmar, Bengt och Anne-
Charlotte Lindner, Ingvar och Gunilla Kärrdahl 

samt Anders Nordgren och Margareta Tegnér. 
Nomineringskommittén lade fram förslag till 
2007 års tjänstemän. Det var ett mycket fint 
högtidsmöte som avslutades med stämnings-
full musik till en vacker stjärnhimmel.

Efter en god måltid vidtog dans till Färms 
orkester och det roades flitigt. Vi hade återi-
gen fått vara med om en härlig kväll i sann 
Vasa anda. /KH

O, CM-par och gäster

TIDNINGShISTORIA
En 150-årings öden och äventyr stod  i 

blickpunkten vid Logen Christian Nr 617:
s Thanksgiving-firande den 25 november. 
Jubilaren var Kristianstads genom åren do-

minerande och idag enda dagstidning, Kris-
tianstads Bladet, den avisa som också kallats 

”Nyaste Kristianstadsbladet” och vars första 
nummer kom ut år 1856. Det var tidningens 
nuvarande chefredaktör Lasse Bernfalk som i 
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ett halvtimman kort kåseri gav mycket intres-
santa inblickar i tidningsvärlden, om arbetet 
på en tidning, den nya teknikens intåg i tid-
ningsbranschen och andra trender. 

Hans tidningsmannabana startade som in-
formatör vid Smålandstidningen i Eksjö. Han 
arbetade sedan även som sportmedarbe-
tare och  som allmänreporter och redigerare. 
Innan han kom till Kristianstad arbetade han 
även på Östgöta Korrespondenten och som 
nyhetschef på Smålandstidningen i Motala.
Viktig tryckfrihet.
-Tryckfriheten är mycket viktig och något 
som vi i Sverige skall slå vakt om konstate-
rade Lasse Bernfalk som även funderade kring 
betydelsen av ”nättidningar” via Internet. Lik-
som i andra branscher är det en trend med 
sammanläggningar av tidningar för att göra 
dem starkare i det allt hårdare ”tidningskri-
get”. Även Kristianstads-Bladet har kommit 
med i denna marknadsanpassning och ingår 
nu i ett Bonnierägt tidningsbolag där man nu 
också försöker få med Svenska Dagbladet.
Att mediabranschen är intressant och då sär-

skilt för Kristianstads-Bladets läsare fick man 
vid Logemötetet bevis på när Lasse Bernfalk 
avrundade sitt kåseri med att ge åhörarna 
möjlighet att fråga om olika saker. Det var 
många Logemedlemmar som tog chansen 
att få veta mer om ”sin” tidning och det kom 
fram både ros och ris - även om rosorna  var i 
klar majoritet. 

Skånska päror och sweet potatoes.
Så vidtog efterkapitlet och förtäringen som 

kvällen till ära bland annat bestod av kalkon, 
skånska päror, sweet potatoes och pumpkin-
pie med vispgrädde. Borden hade, på initiativ 
av Gösta Larsson, fått namn efter indianstam-
mar uti den vilda västern som sioux, black-
foot, cheyenne, dakota, iowa, wichita och 
pawne. För sången och musiken under kväl-
len svarade Logens egen sånggrupp ”C 4 Sing-
ers”, under ledning av musikmästaren  Ronny 
Ragnarsson.                                                                    

hans Färm ny Vice Ordförande i Logen.
Vid mötesförhandlingarna i Logen Christian 

Nr 617 beslöt man,  enligt styrelsens förslag, 
höja medlemsavgiften med 25 kronor  från 
375 till 400 kr per medlem och år. Bakgrun-
den till det är bland annat att man vid Storlo-
gemötet i San Diego i Kalifornien fjol beslöt 
höja capitaavgiften  till Storlogen från 8,25 
dollar till c:a 13 dollar. Capitavgiften  till Di-
striktet blir för Christians del 132 kronor och 
därmed får Logen en sammanlagd Capitaav-
gift på 235 kr/medlem. Av medlemsavgifter-
na får Logen själv behålla 16.200 kr. 

Man förrättade också en lång rad val av 
tjänstemän för 2007. Där förekom många 
omval , men även en del nyval. Som Ord-
förande omvaldes Gösta Löfstedt. Nyvald 
Vice Ordförande blev Hans Ferm och som 
andre Vice Ordförande valdes Bo Abrahams-
son. Som PS nyvaldes Kristina  Karlsson och 
som finanssekreterare Lena Herbst. Kassör 
blev Kerstin Ferm. Nyvald Kulturledare blev 
Elsie Ohlsson medan den tidigare på denna 
post, Gunnel Larsson, valdes som Biträdande 
Kulturledare. 

Som Ceremonimästare nyvaldes Karl-Erik 
Mellnert, och som Ceremonimästarinna Ka-
rin Mellnert. Som  Biträdande Ceremonimäs-
tare nyvaldes Åke Mellnert och som nyvald 
Biträdande Ceremoninästarinna valdes Cari-
na Norin. Logehistorier blev Birgitta Vallgren, 
Som Kaplan nyvaldes Nadja Häll, med Birgit 
Persson som Biträdande. 

Som Musikmästare omvaldes Ronny Rag-
KL Gunnel Larsson avtackar Lasse Bernfalk
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narsson medan posten som biträdande Mu-
sikmästare är vakant. Pressombud blev Karin 
Holmqvist och fotoansvarig Ingemar Holm-

qvist. Förtroendemän och Revisorer blev 
Eskil Rundqrantz, Bitte Kjellberg och Birgit 
Persson, Standarbärare Carina Norin, Olgica 
Gustavsson och Bitte Kjellberg. /WiNil

C4 Singers sjunger

LOGEN SMåLAND NR 618 - jönköping
chOKLAD ÄR GOTT
Choklad av god kvalité stod på programmet 

vid Logen Smålands inledande höstloge den 
30:e september. Inbjuden gäst var godiskung-
en Lennart Almqvist, som kåserade om sitt 
företag, Ryfors Konfektyrer och dess välsma-
kande produkter.

Livfullt och entusiasmerande berättade han 
om hur chokladen upptäcktes av de gamla 
aztekerna, övertogs av inkahärskaren Monte-
zuma och via spanska conquistadorer skeppa-
des över till Europa och inledde sitt segertåg 
bland elitens slott och herresäten.

Skrattsalvorna fyllde salen när Lennart Alm-
qvist, med en självironisk glimt i ögat, berät-
tade om sitt företags utveckling. Generösa 
burkar med smakprover cirkulerade bland 
fyrtiotalet åhörare och ett belåtet mumsande 
fyllde salen medan vi uppmärksamt lyssnade 
till recept på såväl god choklad som lakrits.

Dessförinnan, under den formella Logen 
balloterades nya medlemmar in och vissa rikt-
linjer för firandet av vårt 60-årsjubiieum fast-
ställdes.

SKÖNSåNG
Den formella högtidslogen den 28:e oktober 

koncentrerade sig runt recipiendparet Göte 
och Maureen Bengtsson, som under ritualenligt 
högtidliga former gjorde sitt inträde i vår Loge. 
Dessutom beslöts att KL Kerstin Johansson 
skickar över hantverkstillverkade ”smålands-
hästar” och dockor iklädda sverigedräkter till 
våra tio kontaktloger på andra sidan Atlanten.

Efterkapitlet dominerades av skönsjungande 
Zarah Brinck, barnbarn till vår Ordförande. 
Hon är bara sexton år och har nyss avslutat 
första året som sångstuderande, men redan 
nu fängslade hon Logemedlemmarna med sin 
sång. Cd-inspelad instrumentalmusik stöttade 
hennes framträdande och repertoaren inne-
höll idel kända texter, lanserade av etablerade 
artister. Hennes tolkningar var fyllda av värme 
och inspiration och den avslutande Amazing 
Grace fyllde oss alla med sådan andakt att det 
tog tid innan applåderna kom igång. Efteråt 
var det allas mening att den tjejen vill vi höra 
mer av. Men fram tills dess önskar vi henne 
lycka till med fortsatt sångutbildning. /RF
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JULLOGE
Logen Småland nr 618 hade traditionell jul-

loge den 16 december. Den ritualenliga dag-
ordningen var väl förberedd och kunde raskt 
avverkas. Logens tjänstemannastab blir till 
allra största delen omvald och både ekonomin 
och amerikakontakterna är stabila och posi-
tiva. Medlemmarna kunde alltså raskt samlas 
till det efterlängtade och helt hemlagade jul-
bordet. Att det var extra trångt runt bordet är  
ett synnerligen gott betyg åt de flitiga med-
lemmar som framställt julbordet. Dessutom 
hade transatlantiska vänloger överraskat med 
julklappar, dels i form av böcker och dels i 
form av en imponerande blomsteruppsätt-
ning. Det var Branting Lodge Nr 417 i Cal-
gary som stod för den överraskningen. Även 
lotterierna innehöll överraskningar. Sy Maya 
Norrman hade skänkt ett helt pepparkakshus 
och en téservis. Självklart fanns även mäng-
der av andra lockande vinster, både köpta och 

“hantverkade”.  /RF
åRSMÖTE Och INSTALLATION
Logen Småland nr 618 av Vasa Orden av 

Amerika genomförde stadgeenligt årsmöte 
lördagen den 27 januari på Elite Stora Ho-
tellet.

Förhandlingarna, ledda av Distriktsde-
puterad Gunnel Palm från Logen Carl von 
Linné Nr 678, redovisade en ökning av 
medlemsantalet till totalt 79 st, fördelat på 
44 damer och 35 män. Årets närvarosta-
tistik visade en ökning med 10% och även 
bokslutet redovisade stabilt plusresultat.

Kontakterna med Vasa Ordens amerikan-
ska och kanadensiska Loger låg på en sta-
bilt aktiv nivå. Tio Loger har regelbundet 
kontaktats av Kulturledare Kerstin Johans-
son, som även personligen besökt USA un-
der året. Julklappar och uppvaktningar har 
utväxlats och dessutom har delstaten Texas 
Lucia uppmärksammats under den svensk-
amerikanska dagen i Barkeryd.
Kontakterna med svenska Loger ligger på 

en beklämmande låg nivå, till stor del bero-
ende på att informationen om kommande 
aktiviteter dragits ner till ett minimum.
Logen Smålands ordförande Per Olof 

Brinck blev, tillsammans med huvuddelen 
av styrelsen återvald för tjänstgöring ännu 
ett år.
Installationen av Logens tjänstemän ge-

nomfördes, med förtjänstfull elegans, av 
DD Gunnel Palms installationsstab från 
Carl von Linné Nr 678. Den förkortade 
ritualen uppskattades av samtliga. Enda 
förändringen var att Aino Bergling ersatte 
avlidne Hans Carlsson som 2:e Vice Ord-
förande.
Avslutningsvis konstaterades att stor upp-

märksamhet kommer att ägnas åt firandet 
av Logens 60-årsjubileum i oktober. Logen 
grundades visserligen den 3:e maj 1947, 
men av kalendariska skäl genomförs jubi-
leumsfirandet först i oktober.
Årsmötet avslutades med en gemensam 

och gemytlig supé. /RF

LOGEN cALMARE NYcKEL NR 628 - kalmar
TRADITIONSENLIG JULLOGE

Jullogen den 16 december blev stämningsfull. 
Vi inledde med Kalmarbygdens Lucia med 
tärnor före Logens öppnande. De sjöng alla 
de  traditionella sångerna. I år hade vi en 
alldeles egen Lucia. Hon är nämligen dotter 
till vårt biträdande Ceremonimästarpar 
– Johan och Margaretha Hallenborg.

Efter Logemötet följde långdansen till to-

nerna från Sven-Olof Johanssons dragspel. 
Gott julbord med julsånger till Ejes ackom-
panjemang samt auktion och lotteri gjorde 
kvällen minnesvärd.
VÄLKOMNA till ett nytt Vasaår! /MB
(bilder på mittuppslaget)
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LOGEN RONNEbY NR 630 - ronneby
NYA MEDLEMMAR
Lördagen den 11 november kunde Logens O, 

Marianne Gullbrand, hälsa vårt DD-par, Karl-
Erik och Karin Mellnert, LL617, samt Bengt 
Olsson, LL601, välkomna till kvällens hög-

tidsmöte. Vid den stilfulla receptionen blev 
Gunilla Lindell Lindberg och Sewe Lindberg 
medlemmar i vår Loge och i Vasa Orden av 
Amerika. Sewes mamma hette Kerstin Lind-
berg och var medlem och bland annat KL i 
Logen på 80-talet. Gunillas och Sewes fadder, 
den yngste på många år,  heter Björn Ericsson. 
Vid banketten talade VO Björn Persson till de 
nya medlemmarna och Sewe framförde sitt 
och Gunillas tack. /BE

LUcIA
Söndagen den 10 december var det dags 

för årets sista Logemöte. Ett gott och välsma-
kande julbord väntade oss när Logemötet var 
över och rundorna till juldelikatesserna var 
många.

När vi avnjutit julbordet flyttade vi en trap-
pa upp och lyssnade först till Elsie Kambratt 
som enligt en flerårig tradition läste Viktor 
Rydbergs: Tomten. Lamporna släcktes och en 
kör bestående av flera Vasasystrar och en Va-
sabroder trädde in i salen och strax efter kom 
de två Luciorna, Ina Lindberg  och Hanna 
Gustafsson in med levande ljus i sina kronor. 
Alla de gamla välkända Lucia- och julsånger-
na sjöngs av kören tillsammans med Luciorna, 
som också själva sjöng om julens budskap. 
FDO Inger Hammarlunds barnbarn, Jonat-
han, Rasmus och Dennis Hammarlund med-
verkade som pepparkaksgubbar och tomte.

O Marianne Gullbrand överlämnade gåvor 
till de två Luciorna och godispåsar till tomten 
och pepparkakorna. Noteras kan att den ena 
Lucian, Ina Lindberg, var dotter till två utav 
våra nya medlemmar, nämligen Sewe Lind-
berg och Gunilla Lindell Lindberg som gick 
in i Vasaorden lördagen den 11 november.
åRSMÖTE Och PYTT I PANNA
Årets första Logemöte ägde rum onsdagen 

den 24 januari 2007 med sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar som förtjänstfullt leddes av 
logens DD Karl-Erik Mellnert, LL Christian 
nr 617. Ca 35 Vasasyskon deltog. Efter den 
traditionsenliga ”pytt i pannan”  skildes vi åt 
efter en trevlig kväll i sann Vasaanda.

NYA TJÄNSTEMÄN
Lördagen den 10 februari var det dags för 

högtidsmöte med installation av Logens om- 

Ordförande med gäster

Ordförande och installationsstab
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och nyvalda tjänstemän. Logens DD, Karl-
Erik Mellnert, med stab från Logen Christian 
Nr 617, verkställde detta med bravur. Vid 
Logens öppnande infördes också medlemmar 
med FDO-värdighet, vilka traditionsenligt 

fått särskild inbjudan. Ett drygt 20-tal hade 
hörsammat denna och fick en ros som min-
ne. Märke för 10 års medlemskap tilldelades 
Carin och Alf Svensson, Per Ericsson erhöll 
LFT, Lars-Erik Gullbrand, Kerstin Ekberg Sö-
derbom och Arne Söderbom erhöll blommor 
efter sin tjänstemannatid. Slutligen utdelade 
FDO Inger Hammarlund Före Detta Ordfö-
rande-utmärkelsen till Marianne Gullbrand 

som nu tjänstgjort sin första termin.
Vid kvällens lotteridragningar var ”BÅTEN” 

den stora händelsen. Den har nu seglat i mer 
än 25 år, och vi hoppas den seglar länge än. 
Den som vinner denna båt, måste nämligen 
återkomma nästa år med väl lastad farkost. 
Den lycklige vinnaren i år var DM Åke Mell-
nert. /BE

Logens styrelse 2007

En glad befälhavare

AKtIvItetsKLubb nr 22 
vAsA-ArKIvets stöDförenIng

bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stöd-
förening 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
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Logen cArLsKronA fIrAr 70 år!

Göte Henriksson och Hilde-gard Hertzberg-Wengen erhöll Storlogens 50-årsmedalj

DD Gun Sellerberg överlämnar gåvan från Distriktets Loger till O Göran Svensson.

Ordenssyskon från LL Carl von Linné Nr 678 framför hyll-ningssång till Logen.

Långdans på 
LL628:s luciamöte
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AMERIKAKVÄLL
Missa inte Distriktsmötets stora

Begivenhet !!!!!

Fredag 11 maj 19.00

Vi äter amerikanskt

Om möjligt klär oss amerikanskt

Umgås i sann Vasa-anda

Billy Boys är vår orkester

Specialister på trevliga fester



�0�0

SOMMARTRÄFF
Lördagen den 12 aug arrangerade Logen 

Tomelilla Nr 631 en sommarträff på Österlen, 
närmare bestämt i Smedstorps medborgarhus. 
Vi började med ett teaterspel av Vasaaktörer-
na med ”Måns Nils Glytta ager ti Amerika.” 
Detta är en verklighetsberättelse om en av 
våra teaterspelares familj där många av bar-
nen åker till Amerika vid sekelskiftet 1800-
1900 och vissa kommer hem igen och en del 
blir kvar ”over there”. Detta är ett spel med 
både glädje och sorg.

Efter föreställningen smakade det bra med 
helstekt gris och lite sång till det med hjälp 
av våra duktiga musiker Glenn och Rolf som 
sedan spelade upp till dans till sena timmen. 
Detta var en heldag som uppskattades av alla 
80 som hade kommit till vår fest.
VÄDRETS MAKTER
På Logemötet lördagen den 14 oktober  

berättade KL Gull-May Åstradsson om ett 
Logebrev från systerlogen i Milwaukee och 
om Utvandrarnas hus i Växjö som önskar fler 
medlemmar.

Under efterkapitlet stod meteorologen Lars 
Werner för all uppmärksamhet. Han berätta-
de och visade med bilder hur istiden försvann 
och att vi så småningom är på väg dit igen, 
men det är många miljoner år dit så vi hinner 
njuta av många varma somrar till. Med hjälp 
av dator visades även hur stormarna bildas 
och hur de förflyttar sig från dag till dag. 

En god äpplekaka och kaffe fick avsluta 

kvällen.
UTVANDRARKVINNOR
Lördagen den 18 november var det hög-

tidsmöte. KL berättade om ett avsnitt ur bo-
ken Utvandrarkvinnor ”Svenska kvinnoöden 
i Amerika” skriven av Ulf Beijbom. Kvällens 
avsnitt handlade om ”resan som blev mitt liv”. 
LH Anita Nilsson berättade att vi hade 25 år 
att fira just i denna lokal i Skåne Tranås. 

Efterkapitel var bankett med tre rätters 
meny samt kaffe och tårta senare på kvällen. 

Alla dansade vi oss svettiga till Kent Borg-
ströms orkester till sena timmen.
JULFEST
Lördagen den 2 december träffades vi för 

sista gången i denna lokal i Skåne Tranås. Från 
och med nästa år blir vår lokal Parken i Tome-
lilla. Nya tjänstemännen för år 2007 valdes 
samt nya kommitteér. KL berättade om ett 
världsarv som vi har i Sverige närmare be-
stämt Grimeton utanför Varberg. Det är en 
trådlös radiostation som ännu fungerar. 1925 
invigdes denna av kung Gustav V då en för-
bindelse både för sändning och mottagning 
över Atlanten till Amerika togs i bruk.

LH berättade om julmötet för 25 år sedan. 
Lite förändring på våra traditioner har det bli-
vit under dessa år kunde man konstatera.

Efterkapitlet var julfest då Skåne Tranås lu-
ciatåg kom och sjöng underbara sånger, glögg, 
mycket god mat från vår egen kokerska. John 
Andersson spelade upp till ringdanser och 

LOGEN TOMELILLA NR 631 - skåne tranås

Väderrapport

Agneta Jönsson och Bertil Isaksson 
i dansens virvlar
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sen kom vår egen tomte med paket och got-

tepåsar till barnen som var 7 till antalet denna 
kväll.  Dragning i lotteriet med många skänk-
ta vinster från medlemmarna som bestod av 
hemgjorda saker eller spännande paket. Till 
sist avslutade Inga Persson och Br John med 
några sånger under tiden vi drack kaffe.  

Söndagen  den 3 december var det 1:a ad-
ventmässa i Mellby kyrka med samkväm ef-
teråt med underbar sång av Kristina Nilsson. 
Agneta Jönsson och John Andersson hade 
ordnat detta.  /G-MÅLångdans med gammal och ung

LOGEN hÖGANÄS NR 634 - höganäs

Logen Höganäs nr 634 hade Högtidsmöte 
den 11 november med allt vad det innebar. 
Tjusiga Logemedlemmar, trevlig samvaro och 
sann Vasa-anda!

Britt-Marie Rönn, Bo Norberg, Bertil Hansson 
och Gun-Britt Larsson har trevligt.

Det hade också Bruno och Elisabeth Henriksson, 
Maj-Lis Friedman och Knut Rosenkvist

O Leif Larsson får gästbok av DD Leif Larsson

Stig Nilsson belönas för närvaro vid alla Logemöten
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Högtidsmötet den 7 oktober ar-
rangerades av denna grupp

Vårt julmöte avhölls den 9 december. Jul-
bordet var dukat, därefter läste Olof Breitfeld 
Victor Rydbergs ”Tomten”. Alla Ordenssys-
kon hade varit snälla under året så julklap-
parna kom till alla och en var. Lucia kom på 
besök, och vilket besök det var! Även Logen 
Höganäs nr 634 hade varit snäll så utav vår 
DD Leif Larsson fick Logens Ordförande Leif 
Larsson emottaga en ny gästbok. Flitigast att 

ha besökt den egna Logen var Br Stig Nilsson 
som fick en blomma.
Vårt jul möte avslutades som traditionen 

bjuder med att vi alla sjöng ”Nu tändas tu-
sen juleljus”. Alla Ordenssyskon tillönskades 
slutligen en God Jul och ett Gott Nytt År 
därefter gick vi ut i vinter-, nej, sommar-, nej 
vårnatten eller?  Ja, ingen vet men datum var 
den 9 december 2006. /EE

LOGEN MALMÖhUS NR 643 - malmö

bARNJULFEST
Små barn med stora tindrande ögon, när Lo-

gen Malmöhus Nr 643 anordnade sin traditio-
nella barnjulfest, lördagen den 13 januari 2007. 
Det saknades varken tomte eller julmys. /EV

Bengt Bengtsson, Logen Höganäs Nr 
634, avtackas efter att ha berättat om 

sina släktingars öde i Minnesota

Bengt Arrvall spelar upp till dans kring granen

LOGEN wESTERVIK NR 679 - västervik
MINNESSTUND
På Alla helgons dag samlades en skara Lo-

gesyskon vid Logens minnessten på Nya kyr-
kogården. I den stilla och något disiga efter-
middagen lade vi ner en krans och tände ett 
ljus. Olle Klavebäck höll ett kort tal och Berit 
Ström läste en dikt. Vi bildade syskonring och 
som avslutning sjöng vi Vasasången. Ett vär-
digt sätt att minnas våra avlidna syskon. Kaf-
festunden efter spred värme och gemenskap. 
AMERIKANSK AFTON
Novembermötet i logen Westervik 679 gick 

i amerikansk stil. En del hade bytt ut den 
strikta kostymen mot rutig skjorta jeans och 
cowboyhatt. Mötet sköttes av alla Vice och 
Biträdande tjänstemän, en nyttig övning inför 
kommande uppgifter. Efterkapitlet inleddes 
med isté med tilltugg, buffén bjöd på många 
läckerheter och till kaffet fick vi naturligtvis 
cheesecake. Birgitta Olivecrona kåserade om 
Rosalies resa till Amerika. Hon var en ung 
dam ur den högre medelklassen, som i mitten 
av 1800-talet ville se den nya världen. Hon 
försörjde sig som lärarinna och med goda vän-
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ners hjälp. Efter fyra år återvände hon till Sve-
rige. Kvällen avslutades med lotteri, dans och 
trevlig samvaro.  

DET LIDER MOT JUL...
Den 16 december samlades ett stort antal 

medlemmar i Logen Westervik Nr 679 för att 
fira den traditionella julfesten .

Ordförande Nils Bellner ledde förhandling-
arna, där ett antal motioner till Distriktsmö-
tet 2007 diskuterades. Efterkapitlet inleddes 
med ett ståtligt luciatåg av Logens kör. Jul-

tomten Gunnar Lith kom sin vana trogen och 
sockerbagaren Stig Lilja delade ut pepparka-
kor. Vi fick också höra Gun Lith läsa dikten 

”Tomten”.
Årets Lucia, Britt-Marie Johansson, fick 

motta ett vackert smycke av Anna Smedberg.
På julbordet saknades ingenting av julens 

läckerheter och långdansen fick oss att näs-
tan tappa andan. Kvällen förflöt i uppsluppen 
stämning och det var en härligförsmak av ju-
len. /MG

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - karlshamn
TEMA TYSKLAND
Logemöte lördagen den 11 november 2006.
Denna kväll gästades vi av vårt DD-par, 

Göran Nilsson med hustru VDM Catherine 
Bringselius Nilsson från LL Carl von Linné Nr 
678 i Växjö samt ytterligare tre gäster. Under 
Logemötet lästes  namnen på Nominerings-
kommitténs  förslag till tjänstemän för 2007, 
samt godkändes Pernilla Ekvall Liljeqvist som 
mottagare av Logens Hedersstandar 2006.
Vid efterkapitlet fick vi lyssna till Astrid 

Heinsen som berättade om ”Den glömda 
utvandringen till Tyskland”. Det var de allra 
fattigaste som tog sig dit, eftersom de inte 
hade råd med en Amerikabiljett. Många slet 
ont. Det var svårt att få arbets- och uppehålls-
tillstånd. De flesta jobben fanns på byggen, i 
hamnarna eller på de stora godsen. Kvinnor 
som kunde ”fånga” en tysk och gifta sig med 
honom kunde få det ganska bra.

JULFEST Nr 40
Logemöte lördagen den 9 december 2006.      

Efter Logemötet stundade den stora julfesten. 
Ett 30-tal elever från Karlshamns musikklas-
ser framförde i ord och ton alla de välkända 
julmelodierna. Därefter väntade ett dignade 
julbord med alla slags läckerheter. Många gäs-
ter hade kommit och vi fick en trevlig kväll 
med ett fint lotteri. Månget ”God Jul och ett 
Gott Nytt År” hördes då vi skiljdes åt i vin-
ternatten.

hEDERSSTANDAR

Vid en ceremoni på biblioteket i Karlshamn 
fick Pernilla Ekvall-Liljeqvist,kultursekreter
are i Karlshamns kommun, mottaga Logens 
Hedersstandar. Pernilla har arbetat engagerat 
med Kulturnatten, med programverksamhet 
för barn och ungdom samt med filmverksam-
het för såväl vuxna som barn. /KLAstrid Heinsen berättar

KL Marianne Walldén och Ordförande Ber-
til Geneback överlämnar Hedersstandaret 
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LOGEN NYbYGGARNA NR 698 - ängelholm
REcEPTION
Lördagen 30 september hölls Högtidsmöte 

med reception. O Rolf Hansson kunde häl-
sa 32 egna medlemmar samt gästerna SLD 
Knut Rosenkvist, Maj-Lis Friedman Logen 
Höganäs nr 634, DD Roy Aronsson med hus-
tru Krystyna från Logen Tre Hjärtan Nr 665 
välkomna. KL talade om att vår Orden firar 
110 år i år samt att vi erhållit news/nyheter 
från vänlogerna Harmoni Lodge Nr 472 och 
Oscars Borg Lodge Nr 172. Vid det efterföl-
jande efterkapitlet vid trevligt dukade bord 
och god mat, hölls sedvanliga tal, och därefter 
dans, innan vi skildes åt efter en trevlig afton.
 KALKON MM
Fredagen den 3 november, hölls Logemöte. 

O Rolf kunde hälsa 34 egna Logesyskon och 
22 gästande välkomna. Efterkapitelet hölls 
ute i Råbocka familjecamping, där arrange-
rande ordnat god förtäring, stekt kalkonbröst 
med mycket tillbehör, dessert skånsk äppel-
kaka med vaniljsås och kaffe med bananmuf-
fins. Efter allt det goda, var det dags för kväl-
lens föredragshållare, Ove Thornblad, Logen 
Höganäs Nr 634, att berätta om och visa film-
bilder med Klippiga bergen. Vi fick se mycket 

fin natur med vackra sjöar, häftiga vattenfall i 
djupa raviner,  och bilder från ett indianmöte. 
Efter detta avslutade O Rolf  med att tacka 
arrangörerna.

JULFEST
Lördagen den 2 december, hölls Loge-

möte med val av Tjänstemän för år 2007. 
Snabbt klubbade Enis igenom det hela och 
alla platser blev tillsatta. O Rolf tackade DD 
Roy Aronsson med hustru Krystyna för fint 
samarbete under året och överlämnade en 
blomstergrupp. Mötesförhandlingarna avslu-
tades med att FDO, VO och KP läste var sin 
adventsvers under det att alla medlemmarna 
stod upp med ett levande ljus i handen. Rolf 
önskade alla en God jul och ett Gott Nytt 
År, VO önskade O detsamma. Året avslutades 
med JULFEST i gammal god stil, julbord i 
mysig julmiljö, musiklek i ”Doobidoo” stil, en 
julmonolog hölls av Ingrid o Per, innan skön- 
sjungande Lucia kom med 2 tärnor och gav 
oss en försmak om kommande julhelg, ja – så 
kom tomten till allas glädje och delade ut 
klappar till rara, trevliga Vasasyskon, lotteri-
dragning innan Rolf tackade arrangörerna för 
en lyckad Vasaafton.  /GH 

LOGEN TRELLEbORG NR 734 - trelleborg
REcEPTION
Vid högtidsmötet den 14 oktober 2006 i LL 

Trelleborg nr 734 hälsades fyra nya medlem-
mar välkomna, nämligen Ulla-Britt och Lars-
Erik Persson samt Gun och Peter Schmidt. KL 
Kerstin Meyer berättade om ett blixtbesök 
av en av Logens kontakter i Amerika, Adam 
Johnson, och om den skandinaviska festival 
som varje år firas i hans hemstad Junction City, 
Oregon. LH Gunnar Börjesson erinrade om 
altarets centrala roll i Logesalen och återgav 
vår LL:s grundare Tage Hanssons tal, då han 
för första gången tände ljusen i den sjuarmade 
ljusstaken. Vid det festligt dukade bordet ser-
verades under efterkapitlet en trerättersmid-
dag. Därefter började dansen, denna kväll till 
Hasse Skoglunds enmansorkester. /KM    

MåRTEN GåS
Logen Trelleborg Nr 734 hade sin traditions-

enliga mårtensfest den  8 november 2006 i 
Siriusordens lokaler i Trelleborg. 100 med-
lemmar var närvarande. Södra Distriktslogens 
ungdomsledare och tillika Storlogens ung-
domsledare Morgan Pålsson gästade Logen 
och informerade om Vasa Ordens ungdoms-
verksamhet. Logehistorikern Börje Gunnars-
son kåserade kring Trelleborgs byggnadshisto-
ria i allmänhet och om byggnaden där Trel-
leborgslogen håller sina möten i synnerhet. 
Biträdande kulturledaren Johan Klintberger 
porträtterade den amerikanske författaren 
John Steinbeck. Vid efterkapitlet inmundiga-
de Logesyskonen sammanlagt inte mindre än 
13 utsökt anrättade skånska gäss och till den 
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skånska stämningen bidrog Magnus Christ-
mar med att sjunga skånska visor. /JK

l:a advent, den 3 december 2006, firade LL 
Trelleborg Nr 734 i S:ta Katarina katolska 
kyrka i Trelleborg. Fader Ajan Weerdesteyn 
bjöd in deltagarna i det med väggmålningar 
rikt dekorerade kyrkorummet och talade före 
mässan bl.a. om skillnader och likheter mel-
lan de kristna religionerna på filosofisk grund.

S:ta Katarina kyrka ritades av Trelleborgs 
tidigare stadsarkitekt Stefan Brechensbauer 
och utifrån påminner byggnaden om ett far-
tyg, väl passande i en sjöfartsstad.

Kyrkkaffe intogs tillsammans med försam-
lingsmedlemmarna, varvid tillfälle till fördju-
pade samtal gavs. Ordförande Bertil Nilsson 
tackade Fader Weerdesteyn med en blomster-
bukett. /KM

JULFEST
Logen Trelleborg nr 734 avslutade året 2006 

med traditionell julfest den 9 december. 87 
medlemmar hade hörsammat inbjudan. Un-
der Kontakt Amerika rapporterade KL Ker-
stin Meyer om Logens nya kontakt i Amerika, 
den 77-åriga Katherine Kalwat. KL porträtt-
terade också staten Connecticut, där denna 
mycket aktiva kvinna, bl. a. inom Vasa Orden 
av Amerika, framlever sina dagar i staden 
New Britain. Lucia med tärnor från Kom-
munala musikskolan framförde julens alla äls-
kade sånger och Du-o-JB, dvs. Jan-Bertil Ce-
derholm och Jan Bergström, höll stämningen 
uppe med allsång av egna humoristiska texter 
till kända julmelodier. MM Lars-Erik Larsson 
assisterade grupp 3 under hela festen med sitt 
dragspel. Kvällen avslutades med skinklotteri. 
/KM

SQUARE DANcE
Logen Trelleborg Nr 734, hade sitt ja-

nuarimöte i Siriusordens lokaler i Trelle-
borg. Ett drygt 80-tal syskon var närvarande.  
Under punkten Kontakt Amerika berättade 
Kulturledaren Kerstin Meyer om Texas Rang-
ers, en av världens äldsta poliskårer. Texas 
Rangers bildades 1823 av Stephen Austin. 

Från början anställdes 10 man som verkade 
som gränspatrull. Därefter har Texas Rang-
ers haft en rad olika uppgifter bland annat av 
presidenten sanktionerad indianbekämpning. 
I dag sorterar Texas Rangers under Texas De-
partment of Public Safety. Fortfarande är de 
iförda cowboyhatt, revolverbälten och she-
riffstjärna. 

Logehistorikern Börje Gunnarsson berätta-
de om Logen för tjugo år sedan, 1986-87. Av 
de medlemmar som då blev valda som tjäns-
temän, fanns många närvarande denna kväll, 
10 januari 2007 – 20 år senare! Börje undrade 
hur många av dagens valda tjänstemän vi hit-
tar som aktiva 2027?
Vid efterkapitlet var det amerikansk afton. 

Detta märktes i val av mat och dekorationer 
och inte minst i underhållningen. Här de-
monstrerade South Coast Square Dancers 
från Trelleborg under Kjell Åhlanders ledning 
denna mycket amerikanska form av dans. 
Kjell berättade också om bakgrunden till squ-
are-dans och hur den är uppbyggd. /KM

Full fart på dansgolvet
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vAsA-goLf 2007

Alvesta Golfbana den 2 juni, första start kl 1100. 

Max 50 spelare.
Greenfee seniorer 300 kr, juniorer 150 kr.

Möjlighet till inkvartering på Kronobergshed, 140 kr/person.
 Du bokar den själv hos Jan Reineke, tel 0470/14569 eller 

0706/214569.
Kl 1900 prisutdelning och grillfest i Vapenmagasinet på Heden.
Anmälan om deltagande senast den 15 maj till Lars Falegård,

Tel 0470/60026  E-post: baslasse@telia.com

JubILeum
Logen Christian Nr 617 firar sina första 60 år

lördagen den 27 oktober 2007.

Information till Logerna kommer senare via

E-post, liksom särskild kallelse.

RESERVERA DAGEN

DIstrIKtsmötestALLrIKAr

Saknar Du någon Distriktsmötestallrik från åren 1981 – 1995?

Alva Turesdotter önskar sälja sina tallrikar från dessa år.

Ring henne på tel. 0370-47741 om Du är intresserad.

ANNONSSIDOR
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tänKvärDA orD
Denna dikt författades av dåvarande Logehistorikern i Logen Malmöhus Nr 643 och framför-

des som avslutning på Logens historik vid dess 30-års jubileum 1989.

Av människor som vill và samman, är hela världen full,
och Vasaloger bildats, just för den sakens skull.

Gemensamhet, det är väl, att vi tar varann i hand,
och bildar så en syskonring, runt hela detta land.

Vårt valspråk ska vi tyda, på detta enkla sätt,
om då Du lever så, så gör Du säkert rätt.

Först ÄDELMOD, hur gör vi, jo vi delar allting jämt,
båd ära och berömmelse, som blott för Dig var tänkt.

Så SANNING, det är ganska svårt, men vänta, jag tror jag vet,
DU är Du, och jag just nu poet.

Till sist vi läser ENIGHET, är ordet glömt....förbi?
Nej, det borde alla, ta en examen i.

Men också det ska vara lätt, som att ta varann i hand,
vi gör som Vasa lärt oss, vi knyter vänskapsband.

Visst är dessa ord lika aktuella idag som då!

KLubbnotIs
Vid Exekutiva Rådets sammanträde i oktober 2006 överlämnade DM Åke Mellnert en ord-

förandeklubba till Vasa Support Club:s Ordförande, Rolf Arnshed. Rolf tackade och sade att 
denna skulle användas för att klubba goda och viktiga beslut för vår Orden, för vårt Distrikt, 
för våra Lokalloger och för våra medlemmar. Han och övriga i styrelsen hoppades att ännu 
fler medlemmar i våra Lokalloger (helst alla) skulle använda inbetalningskortet på 30 kr och 
därmed bli medlemmar även i Vasa Support Club.  (se bild på sista sidan) 

vårA mInIAtyrmärKen
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Resan började i Kastrup med mellanland-
ning i Chicago, sedan ny flygtur till Buffalo 
och där vidare med hyrbil till Niagara Falls 
och hotellet.

Nästa dag var solig med ca 20 grader och vi 
planerade att se Niagarafallet. Detta var en otro-
lig upplevelse att se, vilka krafter det är i fallet. 
Vi gjorde en båttur nära fallet iklädda regncape 
och det var nog tur för vattenstänken från fallen 
var kraftiga. Vid skymningen kl. 22.00 började 
ett färgspel i alla regnbågens färger som nästan 
ej går att beskriva hur vackert det var.

Nu var det dags av förflyttning med Grey-
houndsbuss. Vi hade pratat om det länge så vi  
måste pröva på och det var verkligen en upple-
velse på sitt sätt. Vi åkte i 1 ½ dag med 3 olika 
bussar med en övernattning i staden Tolido. 
Några av bussarna var väldigt slitna och med 
söndriga sittplatser. På en del var det stökigt 
men på en fick vi reda på direkt av chauffören 

att var någon stökig åkte den av direkt och då 
var det tyst och lugnt. De flesta av passagerar-
na var mörkhyade och en del behövde mer än 
en sittplats. Innan vi gick på bussen var det lika 
mycket kontroller som på flygplatserna.

På e.m dag 4 kom vi till Chicago där Liza 
Ekstrand och Rolf Ekstrand från vår vänloge i 
Milwaukee tog emot oss. Här hämtade vi vår 
hyrbil som vi skulle ha i resterande dagar. Det 
var en minivan. Annars hade vi ej fått plats 
med vår packning. Liza och Rolf tog oss till 
skyskrapan Sears Tower som lär vara USA 
högsta utsiktsplats. 114 våningar högt men på 
103 våningen var utsiktsplatsen. Det tog 50 
sek att åka upp och varken start eller stoppet 
kändes något. Här uppe var en bedårande ut-
sikt på alla håll för vädret var klart och soligt. 
Därefter blev det färd till hotellet i Chicagos 
utkant, som var lite billigare.

Nästa dag regnade och vi beslöt att gå på ett 

resesKILDrIng från usA som gJorDes Av 
5 vAsAmeDLemmAr från 

Logen tomeLILLA nr 631 I sePtember 2006.

AnDrew Peterson , Igen.
För ungefär ett år sedan berättade jag  att 

hembygdsföreningen i Rydsnäs (Ögl) bildat 
ett Andrew Peterson Sällskap (APS) för att 
på rätt sätt kunna förvalta minnet av Andrew 
Peterson – emigranten som i närmare 50 år 
skrev dagbok. Det var den dagboken Vilhelm 
Moberg tog hjälp av när han skrev sitt ut-
vandrarepos.

Medlemmar från APS har flera gånger varit 
över i Minnesota, i trakten av staden Waconia, 
där fortfarande fem hus från Andrew Peter-
sons gård finns kvar. I sista minuten lyckades 
APS köpa in farmen, där dock mycket var för-
fallet och i uselt skick. Men APS har många 
entusiaster och de håller nu på att renovera 
gården. Men det är ett jättearbete, som inte 
heller är gratis. För att få pengar arrangerade 
därför APS i fjol en ”musikal” om Andrew 
Petersons liv. Det gick så bra, att tre stycken 
Ydrebor samt den 88-årige Skelleftebon Sven 
Lindfors hösten 2006 kunde åka över till USA 

för att renovera AP:s gamla magasin. Lindfors 
från Skellefteå, som läst om projektet i en 
tidning, blev så imponerad att han skänkte 
10.000 kronor av rent intresse.

I Minnesota blev de fyra svenskarna väl 
mottagna. De fick mat, husrum, bil och en 
del byggmaterial av hjälpsamma ortsbor. De 
fick även stor publicitet, då TV var där och 
filmade. Minnesota Star Tribune, den ledande 
tidningen i MN, hade en artikel om svensk-
arna och på första sidan en bild av dem och 
det renoverade magasinet.

Mycket arbete återstår dock och därför 
kommer det att bli en ny musikalföreställning 
i Ydrefors i år. Det blir den 4 juli och då kom-
mer även LL Småland Nr 618 att finnas med, 
eftersom den tidigare inlett samarbete med 
APS, och flera av dess medlemmar nu även 
blivit medlemmar i LL Småland. Alla intres-
serade är naturligtvis välkomna. . .
 Gun Lith, DKL  DL 20.
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stort varuhus. Denna dag åt vi på en sallads-
bar, där man kunde plocka allt möjligt. Mätta 
blev vi och lite till för man ville pröva det 
mesta. Som avslutning på dagen körde vi en 
tur vid Milwaukee-sjön och genom kvarteren 
Andersonville som många från Skandinaven 
har affärer i. Nu tog Liza och Rolf farväl av 
oss, men vi skulle träffas igen om några dagar. 

Nu var det en förflyttnings dag till den fina 
blomstersmyckade staden Dixon som Ronald 
Reagan är född i och inte sämre var det när 
vi skulle ligga på hotellet Reagan som låg lite 
utanför staden.

Idag gick färden lite söderut genom Andover 
och där fanns Jenny Lind´s kapell som vi tog 
en liten titt på. Det var det första kapellet som 
byggdes i denna stat. Här hördes ett hemskt 
oljud från syrsor som kallas för Krickets. 

Huvudmålet för denna dag var att komma 
till Bishop Hill och vårt huvudarkiv. Här träf-
fade vi naturligtvis det trevliga paret Lillemor 
och Richard Horngren som tog hand om oss. 
Lillemor hade fixat 2 värdpar till oss. Ett inne 
i Bishop Hill hos Cheryl Dowell och ett i 
Galva hos Judith och Roger Anderson. Här 
fick vi träna på vår engelska i 2 dagar. Första 
dagen gjorde vi en rundtur med en av vär-
darna. Såg svensken Erik Jansson´s grav som 
var grundaren av Bishop Hill´s kolonin som 
just i dagarna firade sitt 160 års minne.
Andra dagen började för tre i sällskapet 

en utflykt till en farm som var på 23 tusen 
tunnland. Här åt de en riktig farmarefrukost  
med mycket mat och innan hemfärden hann 
det bli en titt på den stora maskinparken 
och åkrarna som mestadels bestod av majs-
odlingar. Därefter gjorde vi själva en utflykt 
med många affärsbesök. På kvällen hade Lil-
lemor kallat ihop 30 Vasa-medlemmar som 
alla hade någon förning med sig av mat.

Efter vi hade inmundigat lite av varje spelade 
vi upp ett teaterspel. Detta är en verklighets-
berättelse om en familj vars alla barn utom ett 
gav sig till Amerika för att söka lyckan. Det är 
en av medspelarnas släktingar det handlar om. 
Vi spelade det på svenska och fick hjälp med 

översättning efter hand. Det var verkligen en 
av höjdpunkterna på vår resa och det blev 
uppskattat av medlemmarna också.

Efter vi hade tagit farväl av våra trevliga värd-
familjer skulle resan idag gå till vår Vasa- med-
lem i Milwaukee. På vägen dit körde vi över 
Moline där vi besökte John Deere som har en 
samling av lantbruksmaskiner. Vidare färdades 
vi till Le Claire där vi tittade på Buffalo Bill 
museum. En dag med sol och 30 grader kunde 
vi inte motstå en 45 minuters tur på Missis-
sippi floden med skön ”river” musik. Efter alla 
dessa utflykter var det raka spåret till Milwau-
kee där Liza och Rolf Ekstrand tog emot oss i 
deras hus.  Här skulle vi sova i 3 nätter.

Första dagen här var vi på  Linde Loge 
Nr 492 första Logemöte för hösten som re-
dan var på förmiddagen. Ett mycket intres-
sant möte som hölls i en samlingslokal till 
kyrkan. På grund av få medlemmar så hade 
några tjänstemän två poster. Under Ordens 
väl överlämnade Broder Bengt-Arne Åstrads-
son vår Loge´s standar till Ordförande Marge 
Gruel i Linde Loge som är vår vänloge sedan 
2006. Efter logemötet var det dags för ytter-
ligare ett teaterspel av oss, som även här blev 
uppskattat. Sen var det knytkalas med mycket 
mat samtidigt som vi visade några bilder som 
vi hade med oss samt broschyrer om vår natur 
på Österlen. Efter en rundtur i staden hade vi 
beställt bord på USA största stekhus. Detta 
var något utöver det som vi är vana vid. Fick 
själv hämta vilken storlek på köttbiten man 
önskade i en kyl därefter krydda och steka det 
på stora stekbord. 

Ett vanligt sätt att börja dagen med i USA 
är att äta frukost ute på en restaurang och det 
gjorde vi idag. På programmet stod  besök på 
Scandinavian Day Festival som Logerna i Chi-
cago stod för. Sammankomsten hade de i South 
Elgin och det tog ungefär två timmar att köra 
dit. Programmet för dagen bestod av nordiska 
folkdansare, vikingaspel, körsång och många 
stånd med olika prylar från Scandinavian samt 
från olika Loger runt om. Efter tre intressanta 
timmar i lite småruskigt väder körde vi hemåt 
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och ner till Milwaukee strand som ligger vid 
Michigan sjön för att titta. Det var ingen stor 
strand som 1 miljon människor med ytterom-
rådena hade, men oftast var vattnet ej tjänligt 
att bada i, så många hade en båt  istället. 

Nu var det dags att ta farväl av Liza och 
Rolf´s generösa gästfrihet. Färden gick väs-
terut genom Madison och vidare uppåt. I en 
ort som hette Wisconsin Dells fanns en flod 
som hade klippblock som liknade raukarna 
på gotland, men tyvärr var tiden för kort att 
göra närmare inspektion av dessa, utan färden 
gick vidare till Minnesota och orten Chisago 
för 2 övernattningar.

Idag var det Karl-Oskar och Kristinas staty 
i Lindström som vi började med samt en del 
shopping. Här besökte vi även en Svensk 
Lutheransk kyrka och dess kyrkogård med 
nästan bara svenska namn på gravstenarna. 
Härifrån körde vi till Ki-chi-saga County Park 
där ”Kristinas och Karl-Oskars hus” låg. De 
hade egentligen stängt för säsongen, men vi 
hade sådan tur, att de som brukar guida just 
var där, så vi fick en speciell rundtur i hu-
set med dem. När Vilhelm Moberg var här 
1948 i svenskbygderna och cyklade runt och 
samtalade med äldre svenskättlingar hur de 
levde, då såg han detta hus, som 47 år senare 
en volontärgrupp uppfyllde Mobergs önskan 
genom att renovera det och flytta huset till 
parken. Mobergs Utvandrarepos tillkom efter  
hans möten med befolkningen här i Chisago 
och Lindström med omnejd.
Turen gick vidare till orten Scandia och här 

hittade vi gammelgårdens museum. Består av 
sex svenskbyggda timmerhus från 1800-talet. 
Även här hade vi tur för här var precis en gui-
detur med bussar så det var öppet. Precis när 
vi kom in i Stillwater körde vi ner till flodkan-
ten. Dagen var det en underbar solig dag så vi 
satte oss i gröngräset, njöt av vädret och såg 
på flodbåtarna som passerade förbi oss, med-
an tiden vi tog en fika. Stillwater med sina 
15000 invånare blev vårt sista gemensamma 
övernattningställe och det avslutades med en 
härlig middag på en uterestaurang vid floden.

Innan vi skildes åt på Minneapolis flygplats 
,måste man ha besökt USA största affär, Mall 
Of Amerika, och handlat. Här blev man verk-
ligen mätt på affärer och trött i benen. Så var 
det dags att skilja på oss efter 14 minnesvärda 
dagar. Kerstin och Hans-Ingvar Hansson samt 
Gertrud Hägg åkte hem till Sverige. Gull-May 
och Bengt-Arne Åstradsson fortsatte sin resa 
till Colorado. Här hälsade vi på Kerstin Mc 
Ewen och hennes familj. För 10 år sedan var 
våra söner i Colorado och besökte familjen för 
3 veckor genom en kontaktperson i Vasa Or-
den av Amerika. Året därpå kom deras dotter 
Kerstin till Sverige, men ej på 3 veckor utan 
för 1 års studier på gymnasiet i Ystad. Nu 8 år 
efter hon lämnade Sverige var vi och besökte 
henne i Colorado i en vecka. Vädret här var 
lite lurigt när det är så nära bergen. Tempera-
turen kunde på morgonen vara +-0 och uppåt 
dagen +20. Det blev en del utflykter såsom 
till Klippiga bergen (där snöade det), och  
till  hennes mormor och morfar i Wyoming. 
Här hälsade vi på en god vän som hade en 
stor ranch på 15000 tunnland. 1000 köttdjur 
hade det funnits på ranchen men han hade 
varit tvungen att slakta 300 under sommaren 
på grund av torkan.

En del Western- och jaktaffärer blev det. 
Naturligtvis ville de bjuda på alla speciella 
maträtter som de har. Kyrkan var också nå-
got mycket viktigt i deras liv och här följde vi 
med på en högmässa. De hade ett otroligt fint 
klockspel där ett antal personer, som hade 4 
olika klockor (toner) var, och på vilka de spe-
lade melodier.

En dag såg vi på ett fält många jordhögar 
liknade mullvadernas men mycket större. Det 
var präriehundar som var nyfikna och rädda 
av sig. Vi tittade på dem genom kikare och 
det var mycket fascinerande. 

Detta var en reseberättelse från
Gull-May Åstradsson,
Lokallogen Tomelilla Nr 631
under tiden 060831- 060923 i USA
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Bengt-Arne, Gertrud, Kerstin, Hans-Ingvar 
och Gull-May förberedda för Niagara

Gull-May, Bengt-Arne, Ordföranden i Linde Lodge Nr 492, Marge Gruel, med 
Logen Tomelillas standar, Liza Ekstrand, Gertrud, Hans-Ingvar och Kerstin.
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