
V A S A N Y T T

DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

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

D. L.

SA
N

N
IN

G EN
IG

H
ET

NR 1-2 ÅRGÅNG 43 APRIL 2009

ANNE-CHARLOTTE HANES HARVEY
Årets Svensk-Amerikan 2009

Läs mer på sidan 42



2 332

REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 10 augusti 2009.

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! DISTRIKTSMÄSTARENS 
SPALT

Till vänskapens lov!
Så vill jag hälsa alla Vasamedlemmar år 

2009. Ibland ser man inte det självklara, som 
att ordensförbundet Vasa Orden av Amerika 
vilar på vänskapens grund. Vänskap är ett sjä-
lens adelsmärke, som vi, som Vasamedlem-
mar skall göra vårt bästa för att främja i våra 
loger och i vår ordensverksamhet. Var rädda 
om varandra och tag hand om varandra! Det 
är god Vasaanda i dess ursprungliga bemär-
kelse. Ordens grundare såg vänskapsband 
mellan medlemmarna, som den starkaste för-
utsättningen för trygghet och framgång. 

Jag vill också ge en eloge till alla mina goda 
medarbetare. Inom Exekutiva Rådet jobbas 
det för fullt med att se till att administratio-
nen kring våra lokalloger skall fungera. Det 
är ett stort arbete, som kräver kunskap och 
tid. Mina företrädare i distriktet, de distrikts-
deputerade, har också en viktig uppgift att 
fylla i sin stödjande roll. Nu har de kommit 
med sina staber och installerat logernas nya 
tjänstemän. Då är det högtid i logerna. Jag 
gratulerar och lyckönskar alla nya tjänstemän 
i våra lokalloger och tackar varmt de som nu 
har avgått från sina poster. 

Distriktsmötet närmar sig. Min egen hem-
maloge Carl von Linné Nr 678, som står för 
inbjudan, arbetar för högtryck med att alla 
delar i den mosaik som ett distriktsmöte 
utgör skall fungera den 15-17 maj 2009. Vi 
hoppas och tror att det skall bli riktigt fina 
dagar i Växjö. Välkomna! Avslutningsvis någ-
ra poetiska ord om vänskap.

Till vänskapens lov med musik av J Haydn. 

Vad är vänskap? Kan den förklaras, 
Blicken som säger: Vänner är vi 
Sällan vi talar om vad vi känner, 

vi bara vet det, vet det 
Vänner vi skall förbli.

Kanske med åren ses vi rätt sällan 
möts inte ofta, skiljas igen 

Men när vi träffas, du är densamma 
Vi vet det båda, 

Vår vänskap varar än. 

Fröjd det mig ger att du finns i världen 
att vi kan mötas och skiljas så 

helt utan fraser, självklart och enkelt 
Tänk att en sådan gåva 

man kan av livet få. 

…och några visdomsord från boken Apples 
of Gold (en gåva till mig i tonåren från USA).
A friend is a present you give yourself.
Friendship is the only cement that will ever 

hold the world together.

I Sanning och Enighet
Catherine Bringselius Nilsson

Vi har ånyo lämnat ett år 
bakom oss, fyllt av såväl po-
sitiva som negativa händel-
ser. Nu är det tid igen att se 
framåt med goda förhopp-
ningar om ett lyckosamt år 
2009. Vi framför ett varmt 
TACK till alla Er som sänt 
30:- kronor i medlemsavgift till VASA SUP-
PORT CLUB för år 2009. Till Er som inte 
hunnit eller glömt bort att sända era 30:- till 
postgiro nr 105 68 42, påminner vi lite dis-
kret att ni är hjärtligt väl komna i vår sys-
konskara. Till alla Er som brukar ”utjämna” 
medlemsavgiften uppåt, säger vi ett från 
hjärtat kommet extra TACK! Om någon 
inte fått ett inbetalningskort ifrån oss, så 

finns det hos Din PS.
Om det pratas i Din Loge 

om något bidrag som sökts 
hos oss, men inte blivit be-
viljat, så beror detta på att 
våra stadgar inte tillåter det. 
Vi försöker tillfredsställa 
alla, men ibland kan vi inte, 

t.ex. lämna bidrag för installationsstabens 
resor och hotellkostnader, restaurangbesök 
och liknande. Vi hoppas kunna verka i sann 
Vasa-anda även i fortsättningen tillsammans 
med Er och sänder varma hälsningar.
VASA SUPPORT CLUB
Rolf Arnshed Ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

REDAKTÖREN 
HAR ORDET.

Ordenssyskon!
Så blev det äntligen en tidning eller rät-

tare sagt två. Nr 1 och nr 2 har slagits sam-
man. Anledningen till dröjsmålet känner 
Ni kanske till vid det här laget. Vi saknade 
giltigt utgivningsbevis i början av året. Nu 
är detta problem löst och Ni får en tjock 
tidning denna gång. Här är mycket att läsa. 
Julfirande, installationer av tjänstemän, 
Kulturledarträff, utflykter, fylliga reportage 
från Logerna, rapporter från USA-besök 
och mycket mera. Glädjande är att många 
Loger tagit in nya medlemmar. Jag hoppas 

detta fortsätter, vi behöver bli fler.
En vädjan: Se till att medlemsregalierna 

sitter snyggt. Dom skall vara hophäktade 
och sitta rakt.

En vädjan till: Skicka inte bilder inuti en 
Word-fil. Dom går inte att använda. Skicka 
dom som bifogade eller egna JPG-filer.

Nu ser jag fram emot många och långa 
reportage med bra bilder från sommarens 
alla aktiviteter. Distriktsmöte, Sverige-
Amerikadagar, utflykter, Åsa-firande och 
allt övrigt Ni vill låta andra ta del av.

Med önskan om en lång och skön sommar.
Bertil Ericsson
Redaktör

Glöm inte Karl-Oskar och Kristina-dagen i 
Karlshamn den 21 juni!
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Hej på Er alla Vasasyskon !
Har fattat pennan för att skriva några rader 

i Vår allt i genom omtyckta Vasa Nytt, denna 
publikation som är så värdefull för oss alla 
Vasasyskon. Här har Vi möjlighet att fram-
föra olika önskemål, komma med idéer, nya 
tankar, väcka lusten att påverka. Vad gör Vi 
rätt och vad gör Vi fel. Vart är vår Orden på 
väg? Vårt medlemsantal minskar år efter år. 
Nu slår Vi till nödbromsen för att behålla de 
medlemmar Vi har. Det finns många starka 
och goda krafter i våra Lokalloger, Vasasyskon 
som är beredda att ställa upp för vår Orden. 
Om dessa krafter slår sig samman är jag helt 
övertygad om att Vi kan få ny fart, nå ny 
framgång som stärker oss alla i vårt medlem-
skap i Vasa Orden av Amerika.
Vårterminen går mot sitt slut, sommaren är 

på väg. Nu kan Vi alla se fram emot lata dagar 
med förhoppningsvis sol och bad. Okey, de 
vardagliga bestyren finns alltid kvar, men låt 
oss se lite mellan fingrarna, Vi har lov att ha 
det lite mysigt, så det som inte blir gjort i dag 
fixar vi en annan dag.

Det finns möjlighet att besöka ett antal 
Svensk-Amerikanska arrangemang under 
sommaren 2009. Allt detta står att läsa i det-
ta nummer av VASA NYTT så håll till godo.

Nu ligger Distriktslogen Södra Sverige Nr 
20 i startgroparna för att dra igång Distrikts-
mötet i Växjö den 15-17 maj. Tänk att det är 
två år som gått sedan Distriktsmötet 2007 i 
Ljungby. Min förhoppning är att Vi alla Va-
sasyskon skall få uppleva ett Distriktsmöte 
med harmoni och glädje. Motioner och re-
kommendationer  skall behandlas och be-
slutas om till gagn för vår Orden. Jag vädjar 
till Finansgruppen och alla röstberättigade 

-  pruta inte på begärda äskanden av pengar 
till vår verksamhet för om så blir fallet så blir 

också våra Vasa-
produkter mindre 
värda. Kvaliteten 
på våra olika ut-
bildningar och 
sammankomster 
blir lidande av 
detta. Så slut-
notan får Vasa Orden 
av Amerika betala. Tänk på att Vasa Or-
den av Amerika, det är Vi Vasasyskon. Man 
får vad man betalar för. Jag hoppas Ni alla 
får tid att läsa detta ex  av Vasa Nytt före 
alla beslut som skall verkställas. Tänk på Vasa 
Ordens framtid när Ni tar besluten.

En liten reseskildring från mitt senaste be-
sök i USA den 3:e februari till den 3:e mars 
2009. Det började med 10 underbara dagar 
i Florida trots strul med flyget från Kastrup 
och Heathrow. Våra väskor kom 2 dagar efter 
vår ankomst till West Palm Beach Garden, så 
vad vi hade var tak över huvudet. Från Flo-
rida till Californien och Los Angeles där vi 
huserade hos Maj-Lis son. Vi lämnade Los 
Angeles med bil för att ta oss till IRVINE 
med Maj-Lis son vid ratten. IRVINE ligger 
mellan Los Angeles och San Diego dit skulle 
vi för att deltaga i DISTRICT LODGE PA-
CIFIC SOUTHWEST Nr 15:s Distriktsmöte. 
Det var det 95:e, Distrikts logen instiftades 
den 14 juli 1914. Jag känner stor tacksam-
het som fick deltaga i detta Distriktsmöte, 
det var mitt andra i USA med anledning att 
vi befann oss på rätt plats och vid den rätta 
tidpunkten. Däremot har jag besökt ett antal 
Storloge- möten i USA och CANADA. Di-
striktsmötet öppnades kl 0900. När delega-
ter och övriga intagit sina platser var det tid 
för införande av Gäster, jag var den första att 
bli införd av Ceremonimästarna till musik 

STORLOGEDEPUTERAD HAR ORDET och handklappning till tonerna av ” I Som-
marens soliga dagar ”. Kan Ni tänka Er vad 
stolt man känner sig att sedan bli placerad 
uppe på podiet, och hälsad välkommen av 
Distriktsmästare Isabella Muscarella. Däref-
ter infördes besökande Storlogetjänstemän, 
FD Stormästare, Hedersmedlemmar samt vår 
Stormästare Rolf Bergman.

På anmodan av vår Distriktsmästare i DL 
20 Catherine Bringselius Nilsson överläm-
nade jag telegram och en gåva från Distrikts-
logen Södra Sverige Nr 20 som mottogs av 
DM i DL 15 Isabella Muscarella med stor 
tacksamhet.  Jag framförde hälsningar från 
Sverige och alla Vasasyskon. En liten incident 
med gåvan var att min väska blev undersökt 
i tullen så när jag öppnade den samma var 
paketet uppbrutet och sönderrivet. Det blev 
till att fixa nytt omslagspapper, band och ny 
dekoration före överlämnandet. Som Ni sä-
kert alla förstår, när man varit medlem i Vasa 
Orden av Amerika under många år så träffar 
man många som vill hälsa tillbaka till Sverige 
och Vasavänner, det går inte att nämna alla 
dessa namn. Jag blev tillfrågad om jag kunde 
tänka mej vara behjälplig med att installera 
de nyvalda Distriktslogetjänstemännen, ett 

uppdrag som jag med glädje antog. Denna 
ceremoni är densamma som vi utför i Sverige, 
lite enklare och i mitt tycke inte så högtidlig. 
Allt gick bra så nu kan jag lägga detta uppdrag 
till mina handlingar. Nu åter i Sverige och 
fortsatt arbete med Vasa Orden av Amerika, 
jag har besökt en del Lokalloger, alltid lika 
berikande. När Ni har möjlighet att besöka 
Logerna, ta till Er allt av lärdom, då känns allt 
så mycket mer inspirerande och man lär för-
stå hur viktigt ett medlemskap i Vasa Orden 
av Amerika är för oss alla Vasasyskon. 

En hälsning från vår Stormästare och syster 
Marty. De kommer till Sverige för att be-
söka de båda Distriktsmötena i DL 19 DL 
20 samt firandet av Årets Svensk-Amerikan 
Anne-Charlotte Hanes Harvey i Karlstad och 
Filipstad.

Låt mej till slut få tacka Er alla för det ar-
bete Ni har utfört och kommer att lägga ner 
på Vasa Orden av Amerika i framtiden. Vi ses 
vid Distriktsmötet i Växjö.

Ha en god Sommar, njut av tillvaron, kom 
igen med nya krafter till Höstterminen.

I Sanning och Enighet
 Knut Rosenkvist SLD DL 20.
(bilder från USA på sidan 24)

DISTRIKTSKULTURLEDAREN

Vasasyskon!

Gott Nytt VasaÅr till 
er alla!
Hoppas ni är utvilade 

efter helgerna och pigga 
på fortsatt kulturarbete. I 
Kalmar har vi haft några 

d a - gar av gnistrande snö och 
sol och omkring minus 10 grader. Förmodli-
gen den enda vintern i år. Vi får se fram emot 
den annalkande våren.

Emigrantinstitutet är en bra källa till infor-
mation (http://www.utvandrarnashus.se/). 
Här finns också ett stort antal länkar till andra 
intressanta informationskällor.

Emigrantinstitutet satsar nu också i Eksjö.
Till sommaren öppnas en utställning i Eksjö. 

Utställningen ska byggas i anslutning till Ek-
sjö museum och kommer att innehålla nyare 
forskning kring den svenska amerikautvand-
ringen och även kopplas till dagens invand-
rarfrågor. För finansieringen står såväl Eksjö 
kommun som privata intressenter. Enligt 
Lars Hansson, chef för Emigrantinstitutet, är 
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utställningen helt separat och ska inte påver-
ka verksamheten i Utvandrarnas hus i Växjö.

Eksjö är en vacker sommarstad och kan vara 
väl värt ett besök. 

I Chicago finns ett intressant svenskameri-
kanskt Museum, Swedish American Muse-
um Centre,  med många aktiviteter också för 
barn (http://www.samac.org/).  Nu i januari 
erbjuder man barn 3-12 år att själva kolla på 
Svensk Immigration, Childrens Museum of 
Immigration. Det är ett interaktivt museum 
där man bl.a. kan segla på haven som viking-
arna. Jag tittar gärna in här för att se hur ro-
ligt man kan ha på museum. I vår anordnar vi 
en Kulturledarträff för att träffas och utbyta 
erfarenheter kring kultur i Vår Orden. 
Ordenssyskon!
Vi har nu ställt om klockan, våren har börjat 

och vi förbereder oss på sommaren. På Öland 
har blåsipporna redan tittat fram. Jag såg fina 
exemplar igår – 20 mars.

Jag vill tacka er för alla Kulturledar-rappor-
ter jag fått. Jag förstår att ni haft många in-
tressanta Logemöten under året. 

Jag ser fram emot att träffa många Kultur-
ledare i Möckelsnäs där vi har KL-träff den 4 
april. Roligt att byta erfarenheter med er alla.

I detta VASA NYTT hittar du också en 
sammanställning över alla Sverige-Amerika-
arrangemang under sommaren. Hoppas vi ses 
på något av dem.

Ellis Island klingar säkert bekant för dig. 
Här låg hamnen där alla som anlände till 
New York togs emot. Mellan 1892 och 1924 
kom fler än 20 miljoner hit. Man har upp-
skattat att nästan hälften av alla amerikaner 
idag kan härleda sin historia till åtminstone 
en person, som passerade genom Ellis Is-
land. Annie Moore kom från Irland 1892 och 
var den första i raden. Några kända namn 
är Antonin Dvorak 1892, Sigmund Freud 
1909, Charlie Chaplin 1912, Albert Einstein 
1921. Du kan läsa och finna många idéer på: 
http://www.ellisisland.org/. 

 Med önskan om en riktigt skön sommar.I 
Sanning och enighet 

Margareta Berg
MDER HAR ORDET

Ordenssyskon!
En god fortsättning på det nya året, ett år 

som förhoppningsvis kan ge fler medlemmar 
till vår Orden. Vi behöver förstärka antalet 
medlemmar på många håll i våra loger, dock 
inte alla som tur är. Vi behöver också föryngra 
oss, men det är svårt att få yngre intresserade. 
Låt oss därför ta med våra barn och barnbarn 
på våra efterkapitel. Det kanske kan vara ett 
sätt att engagera  yngre medlemmar, med 
nytt blod och nya idéer!

När detta skrivs har tiden för inlämnande 
av motioner till Distriktsmötet gått ut. Det 
har inkommit 12 stycken motioner mot 50 
stycken vid förra mötet. Detta kan innebära 
att man i Logerna är relativt nöjd med våra 

stadgar, konstitu-
tion och förhål-
lande allmänt, eller 
är intresset för mo-
tionsskrivande lågt?

Nu vidtar arbetet 
med att skriva ER-s 
yttrande till de in-
komna motionerna, 
samt att skriva ämbetsrapport inför Distrikts-
mötet.

Hoppas ni får en fin fortsättning på året 
med flitigt deltagande i logearbetet. 

Då jag i och med Distriktsmötet avgår som 
MDER, efter sex år, vill jag passa på att tacka 
för mig och allt det stöd jag fått under denna 

tid, samtidigt vill jag önska min efterträdare 
lycka till med arbetet i Distriktets ER.

I Sanning och Enighet
Ulf Alderlöf

S v e n s k - a m e r i -
kanska Institutet 
firar 80 år.
Det var Swan Jo-

han Turnblad, som 
år 1929 grundade 
det som i dag är 
American Swedish 
Institute (ASI).Han 
kom till Amerika som 

9-åring och skapade sig så småningom en av-
sevärd förmögenhet som ägare av den största 
svenskspråkiga tidningen Svenska Amerikan-
ska Posten. Han lät uppföra den palatsliknan-
de villan i Minneapolis åt sin familj, där nu 
ASI är inrymt.

Minnesota var mittpunkten i Swedish Ame-
rica med 126.000 svenskfödda invånare 1905. 

Minneapolis och St. Paul hade då tillsammans 
flest svensk- födda invånare efter Chicago.

En halv miljon av dagens 5 miljoner invånare 
i Minnesota uppger att de har svenska rötter.

Det 100 år gamla huset är pampigt med 
permanenta utställningar om utvandrarnas 
öden och liv i det nya landet .Men lokalerna 
börjar bli för små, det finns ej tillräcklig plats 

att förvara och vårda alla samlingar, t.ex. de 
cirka 3.000 glasföremål som finns. Man pla-
nerar därför en modern utbyggnad, som man 
hoppas ska bli en mötesplats;  ett svenskt 
kafé och en riktig hörsal för film, konserter 
och dans. Det är en del av vad man hoppas få 
rum med i det nya bygget; Nelson Education 
and Cultural Center. Ett Raoul Wallenberg - 
center ska också skapas, för att, mycket med 
tanke på en ung publik, visa något om hans 
liv och det enorma arbete han uträttade för 
att rädda andra människor.

Just nu pågår en utställning i ASI  om kom-
positören Leroy Anderson, som föddes i Kris-
tianstad för 100 år sedan. I slutet av januari 
ställer stickerskor från Bohuslän ut färgglada 
alster under rubriken ”Radiant Knits”..

Ett besök i ASI blir en tillbakablick på 
1800-talets svenska utvandrare, eller invand-
rare. Men med moderna utställningar och 
den kommande moderna utbyggnaden är 
man övertygad om att intresset för att besöka 
ASI kommer att öka. Redan nu är ett besök i 
ASI ett självklart inslag i i stadsguider och lis-
tor över kulturevenemang i tvillingstäderna 
Minneapolis - St. Paul.   / Gun Lith, SLKL.     

SLKL RAPPORT

TACK
till alla som på olika sätt hedrat minnet 

av vår kära Margareta Sernbo 
vid hennes bortgång 

Lena, Gunilla, Annika med familjer
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LOGEGLIMTAR

BROTTSLIG SHERIFF
Vi hade stort manfall vid 

oktobermötet p. g. av flera 
medlemmars familje-angelägenheter. Loge-
mötet avlöpte ritualenligt och under Kontakt 
Amerika berättade KL Olle Olsson om en 
utvandrad yngling, Petter Westin från Edse-
le, som trots ett brottsligt förflutet kom att 
bli en aktad man och till och med slutligen 
sheriff i Menahga i Amerika. Detta skedde 
i slutet på 1800-talet. Kvällens förväntade 
Älg-meny byttes mot en god Hjortstek i stäl-
let, då årets älgjakt inte hade börjat i Skåne 
ännu. Till förrätt fick vi en god Gazpacho till-
lagad av Anita Ståhle och som avslutning en 
orientalisk fruktsallad. Till dans spelade Len-
nart Strandbergs enmansorkester och Loge-
syskonen utnyttjade dansgolvet flitigt. Våra 
värdgrupper överträffar varandra nästan varje 
gång med ett allt digrare lotterivinstbord och 

lotterna har en svindlande åtgång. Efter drag-
ning i lotterierna och när sista dansen avslu-
tats var det dags dra hemåt.  

DALAHÄSTAR OCH ISHOTELL
Novembermötet inleddes med sedvanlig 

musik och ljuständning därefter läste PS 
upp en ansökan om medlemskap som efter 
ballotering godkändes. Inga motioner hade 

inkommit inför nästa års Distriktsmöte. KL 
Olle Olsson berättade om hästens historiska 
betydelse i Sverige, som en inledning på kväl-
lens huvudämne, nämligen trähästen. Trä-
hästen nämndes i början på 1600-talet och 
kvinnorna anklagades för att utöva häxkraft 
med dessa. Den trähäst som sen blev en sym-
bol för Sverige var ju Dalahästen som bör-
jade säljas i början på 1800-talet. Det var 
vid världs-utställningen 1939 i New York 
som den blev världsberömd. Under året ef-
ter utställningen gjordes 20.000 dalahästar 
för utskeppning till New York och än i dag är 

dalahästen en symbol för Sverige i Amerika. 
Kvällens måltid bestod av Schnitzel Roque-
fort med timjanspotatis. På grund av sjukdom 
kunde inte avtalat kåseri hållas men Logens 
Per Dahlman riggade upp sin datakanon och 
filmduk och berättade och visade härliga bil-
der från sin och hustru Gunnels vistelse på 
ishotellet i Jukkasjärvi. Ja nog ville många åka 
dit någon gång men det var dyrt där och såg 
kallt ut, men Per fick i alla fall en varm app-
låd. Efter kaffe och lotteridragningar var det 
dags att skiljas för denna gång. 

 Årets sista möte gick i julens tecken trots 
den tidiga datumen. En stämningsfull lju-
ständningsceremoni till julmusik inledde 
Loge-mötet. Andra nominering av tjänste-
män för nästa termin gjordes men det är 
svårt med rekryteringen när man är en liten 
Loge. KL Olle Olsson hade tagit kontakt med 
Stormästare Rolf Bergman som efter lite syn-
punkter och frågor från KL Olle, sände över 
en intressant berättelse om sin uppväxt och 
karriär fram till Vasa Ordens Grand Master. 
KL delgav Logen hela berättelsen. Efter Lo-
gemötet bjöds det på glögg och pepparkakor 
i väntan på det hägrande julbordet. Kvällens 
värdar grupp 4 bjöd sen till bords, vid vackert 
dukade bord med granris, nötter, godistomtar 
m.m. Det var ett stort innehållsrikt traditio-
nellt julbord som serverades, och oj vad vi 
åt, och när vi pressat ner risalamaltan var vi 
verkligen trinda o mätta, men Marie och Ste-
fan Åberg hade tänkt på detta och lagt upp 
en tipspromenad i våra stora o trevliga lokaler. 
De olika lagen kämpade frenetiskt och några 
var bättre än någon annan. Bäst var laget med 
vår DD Gunnel och hennes väninnor Solveig 
och Ulla, som vann en enkel resa till Ystad 
eller vad det vad. Nu var det dags för kvällens 
stora begivenhet: LUCIA med tärnor. (bild 
sidan 20) Med god framförhållning hade KL 
lyckats boka in Lucian och tärnor som ut-

valts av tidningen Kvällsposten läsare i Södra 
Sverige. Vi släckte ner Logesalen och mottog 
dessa skönsjungande flickors vackra sånger 
varefter vi överlämnade varsin liten present 
till dem som tack för besöket. Efter detta 
samlades vi runt kaffeborden och plötsligt 
hörde vi ett väldigt skrammel från gatan och 
tittade då undrande ut och såg att där hade 
TOMTEN stannat med sina renar, strax var 
han uppe hos oss med en välfylld säck med 
julklappar och hör o häpna: Alla Logesyskon 
hade varit snälla, så alla fick varsin julklapp. I 
dag var vårt vinstbord i lotteriet rekordstort, 
närmare 100 vinster inkl. bordsblommorna. 
Ja se detta var en riktig julafton och alla gick 
nöjda o glada hem med ömsesidiga utbyte av 
God Jul hälsningar. Värdgrupp 4 avtackades 
för sin insats med en varm applåd. 

KLIMATMÖTE
Årets första Logemöte blev låååångt. Vi 

hade ballotering för två nya medlemskandi-
dater som blev godkända. Sen var det dags 
för reception av en ny medlem, Bengt Knöös, 
som vi så väl behöver i vår Orden. Hoppas 
det kommer fler till våra Loger. Årsmötes-
förhandlingarna leddes av vår DD Gunnel 
Hallberg Dahlman och samtliga handlingar 
var väl förda och godkändes för att läggas till 
handlingarna. Nästa punkt var nominering 
och val av tjänstemän och nomineringskom-
mittén hade lyckats med alla ordinarie tjäns-
temän, men några vakanser blev det i de bi-
trädandes skara tyvärr. Eftersom mötet drog 
ut på tiden valde KL att skjuta upp sitt anfö-
rande till kommande möte i februari. Att det 
var knappt om tiden var för att efterkapitlets 
aktör var lovad en starttid. Vi började också 
bli hungriga och det var med stor förväntan 
vi steg in i matsalen. Där väntade en av flera 
efterlängtad Dansk Fleskesteg, och den var 
verkligen läcker ! Efter detta var det dags att 
lyssna till den från radio o TV kände meteo-

LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ

Ett vinstbord i Logen Skåne

Ann-Christine Sjöström inne på 5:e året som PS 

I över 10 år ansvarig för lotteriet tillsammans 
med hustru Barbro, har nu Nils Henriks-
son den viktiga posten som Logehistoriker 
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rologen Lars Werner, han berättade om den 
klimatförändring som pågår och som kom-
mer att få förödande resultat framöver. Han 
visade även grafiska bilder över hur stormar, 
orkaner, skyfall och annat oväder kommer att 
förvärras efter hand. Kanske inte vi behöver 
oroas så mycket, men det blir mer regn och 
blåst men också varmare under de närmaste 
50 åren. Nu hade kvällen blivit över kl. 23 
och alla var vi ju kaffesugna, så det blev en 
smärre rusning till kaffeborden.
Vid intagandet av det välsmakande kaffet 

förrättades dragning i vårt gedigna lotteri, där 
fördelningen av vinsterna mellan de 4 första 
vinnarna avgjordes genom en finurlig täv-
ling där turordningen stod under en gillrad 
musfälla, som alltså de tävlande måste lösa 
ut först. Inga skador rapporterades. Nåväl alla 
var nöjda med kvällen, men lite trötta var vi 
allt, för nu var klockan över midnatt. Så vi sa 
God Natt och gick hem. 

HÖGTIDLIGT
Nu var det dags för det första högtidsmö-

tet, med installation av nya tjänstemän och 
reception av nya medlemmar. Gäster som in-
fördes var vår DD Gunnel Hallberg Dahlman, 
FDM Åke Mellnert samt MDER Ulf Alderlöf. 

Dessa ingick i staben liksom Carina Norin, 
Ingegerd Alderlöf, Lennart Nilsson och  Anita 
Nilsson och de hälsades välkomna av Ordfö-
rande Carl-Olov Rindstål. Vi hälsade en ny 
medlem, Ulla Virdalm som begärt överflytt-
ning  från annan Loge, välkommen i vår Loge. 
Vi hade också glädjen att ha reception för två 
nya medlemmar, Anette Andersson och Sol-
veig Svensson. Installationen utfördes värdigt 
och stilfullt av staben, tyvärr hade Logen Trel-
leborg installation samtidigt med vår Loge 
och vår Åke Sjöstrand, som är DD där, tog 
några Logesyskon med dit. Det är olyckligt 
när det inträffar så här. KL Olle Olsson läste 
lite historia om ”Joe Hill” (Joel Hägglund), 
en agitator och protestdiktare som oskyldig 
avrättades 19/11 1915 i Amerika. Under Or-
dens väl tilldelades 10-årsmärket till Agneta 
och John Andersson, Britt-Marie Fihnn till-
delades FDO-värdighet. Christa Bengtsson, 
Lena Ovelius Bergman, Gertrud Sjöstrand, 
Sven-Åke Sjöstrand och Inga-Britt Olsson 
tilldelades LFT. Ordf. Carl-Olov Rindstål 
tilldelades PC-värdighet och fick också mot-
taga ordförandeskålen med vackra blommor. 

Carl-Olov avtackade PS Ann-Christine Sjö-
ström och SB Christa Bengtsson för deras 
förtjänstfulla år som tjänstemän i Logen. In-
marschen till Banketten gjordes till musik av 
Rickards enmansorkester, som senare stod för 

dansmusiken. Dagens meny var smörgås med 
gubbröra, gratinerad rödtungsfilé samt chok-
ladkaka med vispgrädde till efterrätt och det 
smakade alldeles utmärkt. Vid kaffet hade 
energin återupplivats och ett flitigt dansande 
tog fart. Det sista som sker på en Logekväll 
brukar vara lotteridragning, så också idag och 
efter detta var det dags att gå hem och glädjas 
av kvällen som varit.

MAGDANS
Ingen vidskepelse (Fredagen den 13:e) 

kunde hindra systrarna från att göra en trev-
lig kväll för oss andra Loge-
syskon. Under Logemötet 
fick Vår DD Gunnel Hall-
berg Dahlman efterinstallera 
de tjänstemän som inte var 
närvarande förra mötet. Sty-
relsen hade fått in ett förslag 
om slopande av ett högtids-
möte (det på hösten) och 
efter omröstning beslutades 
att högtidsmötet på hösten 
slopas. KL Olle Olsson läste 
upp brev från vår vänloge 
Miami nr 554 i Florida, där 

Solveig Dahlgren berättade lite om Vasaträf-
far de haft, om Lucia firanden och det lite 
avundsväckande meddelandet att papayan 
mognat och att de i februari svalkar sig i 
poolen. Ja så kan de ha det. Även Storloge-
kulturledare Inger Hanright hade skickat en 
hälsning genom Olle och berättade bl.a. om 
Vasaparken i sitt Distrikt och lite om vad hon 
och andra KL hade i sina program i Logerna 
i Amerika. Under Ordens väl tilldelades Eva 
Sjöstrand 10-årsmärket. Systrarna hade du-
kat vackert och gjort fina dekorerade bord 
och bestämt måltiden som var Nasi Goreng 
med stekt ägg och limesås och det smakade 

utmärkt. Efterkapitlet inleddes med att ett 
par systrar försökte sig på mag-
dans eller vad det var. Och det 
får man säga. Nej förresten, jag 
säger inget. Men det tog sig, strax 
kommer ett gäng unga flickor in 
och visade både hur man dansar 
magdans, salsa och flera andra 
livliga danser till brödernas för-
tjusning. En fin uppvisning. Alla 
trevliga kvällar har ju ett slut. Så 
också denna. Vi tackade systrar-
na och kvällens värdgrupp med 
en hjärtlig applåd och drog oss 
sedan mot hemmen. O.B.O.

LFT-mottagare

Gertrud och Sven-Åke Sjöstrand

Tårta bakad av Lena Persson, 
serverad av Anita Ståhle
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LOGEN CARLSKRONA NR 601 - KARLSKRONA

HÖGTIDLIGT I KARLSKRONA 
Lördagen den 25 oktober 2008 höll Logen 

Carlskrona Nr 601 högtidsmöte med recep-
tion. Ordförande Birgitta Schött hälsade alla 
välkomna och vände sig speciellt till våra gäs-
ter från Logen Calmare Nyckel Nr 628 och 
Logen Carl Von Linne Nr 678 Växjö.
Vi hälsade också Rodney och Birgit Svens-

son välkomna till Logen Carlskrona Nr 601 
som överflyttande medlemmar från Logen 
Västervik Nr 679.

Åtta ( 8 ) nya Vasasyskon avgav ordenslöftet 
denna kväll, Håkan och Lena Fienhagen , Alf 
Andersson och Susanne Bergstedt, Jan Wen-
nerlund och Haide Wennerlund, Nils-Erik 
Hansson och Anita Wennerlund.

En värdig och stilfull reception hölls för de 
nya medlemmarna, som hälsades välkomna 
till Logen Carlskrona Nr 601.
O Birgitta Schött hade glädjen att till 4 

Logesyskon, Lennart och Kristin Jändel och 
Ingvar och Mia Lundgren, utdela Logens För-
tjänsttecken. Högtidsmötet avslutades stäm-
ningsfullt till vacker musik och upptändning 
av stjärnhimmeln Efter mötet inbjöds vi till 
vackert dukade bord. Krögarparet Conny och 
Ulla Andersson serverade en utmärkt supé 
med god viner samt kaffe med kaka. Talet till 
recepienderna hölls av Lennart Persson och 
tacktalet för recepienderna hölls av Håkan 
Fienhagen.

Kvällen avslutades med dans till sena tim-
men. Vi hade återigen fått vara med om en 
fin Vasakväll. 

SÅNGKVÄLL
Lördagen den 15 nov. hölls Logemöte.
Efter Logemötet avnjöts en utmärkt måltid.
Vid efterkapitlet underhölls vi av Barbers-

hopgrupp under ledning av Bertil Rosenberg. 
Det blev en uppskattad sångunderhållning 

med olika sånger från USA - Sverige. Som av-
slutning sjöng gruppen en känd julvisa. Där-
efter avslutades kvällen med en stunds dans. 

JULFEST
Söndagen den 7 december avhölls Loge-

möte med julfest. Efter sedvanliga förhand-
lingar och val av tjänstemän för år 2009 som 
förrättades av vår DD Gun Sellerberg, var det 
dags att öppna julfirandet för barn och barn-
barn. In i logesalen trippade små tomtenissar 
och sjöng under stort jubel flera julvisor. När 
tomtegröten var uppäten öppnades tombo-
lorna för barn och vuxna. Lotterna hade en 
strykande åtgång. Och undran var stor om 
tomten skulle komma med gottepåse till alla 
barnen. Och visst kom tomten och alla bar-
nen samlades i ring och alla fick sin påse. Ef-
ter en trivsam julfest i damklubbens regi öns-
kades alla GOD JUL och GOTT NYTT ÅR. 

UTMÄRKELSER
Lördagen 28 februari avhölls högtidsmöte 

med reception och installation av Logens 

tjänstemän för år 2009. Receptionen genom-
fördes med en högtidlig ceremoni enl. ritual. 

DD Gun Sellerberg med sin stab genom-
förde en stilfull installation av tjänstemän-
nen. Ytterligare 20 Logesyskon från Logen 
Calmare Nyckel Nr 628 var närvarande, och 

från Logen Ronneby Nr 630 Arne och  Ker-
stin Söderbom .

Från egen Loge hade 42 syskon hörsammat 
kallelsen. Flera utmärkelser utdelades denna 
kväll. Som vanligt serverades en utmärkt supé 
med goda drycker. Stämningen var som alltid 
hög och kvällen avslutades med en stunds 
dans. Foto W.E. Text G.S 
TRUBADURAFTON
Logen Carlskrona Nr 601, höll Logemöte 

den 5 april. 25 Logesyskon hade hörsammat 
kallelsen trots ändrat datum. Efter sedvanliga 
förhandlingar och Logens avslutning enl. ri-
tualen samlades vi i matsalen till en utmärkt 
supé. Kvällens artist, trubaduren Inge Wijk, 
underhöll med visor från olika landskap i 
södra Sverige, men mest från Blekinge. Efter 
avslutad underhållning var vi alla överrens 
om att det varit en mycket fin Vasakväll /GS

Rolf Broman och Birgitta Persson avtackas

Birgitta Schött mottager PC-utmärkelse

Agneta o Sigvard Karlsson, Ulla-Britt o Rolf 
Prising samt Ulla Turbin erhöll 40-årsmärke

Göran Svensson får blomma 
av DD Gun Sellerberg

Inge Wijk sjöng landskapsvisor

LOGEN KÄRNAN NR 608 - HELSINGBORG
GÅSAMIDDAG
Logen Kärnan Nr 608 av Vasa Orden hade 

högtidsmöte med reception den 8/11. Fyra 
nya medlemmar, Ia och Lars Olofsson samt 
(bild på sidan 19) Lena och Roland Törnros 
intogs i vår Orden.
70  Vasasyskon inkl gäster var närvarande.
Bland gästerna kunde vi välkomna FDM 

Åke Mellnert med Carina, vår DD Boris Nils-
son med maka Marianne, samt tolv andra gäs-
tande Ordenssyskon.

Efterkap. med traditionell Gåsamiddag, 
svartsoppa för de som så önskade, superb och 
mör gås och därefter riktig, skånsk äppelkaka, 
gjord på grovt bröd. En underbar måltid.
Till recipienterna talade Gunilla Broddes-

son, tacktal hölls av vår nya medlem, Lena 
Törnros.  

Härlig fart på dansgolvet blev det därefter, 
till Gert Reinholds musik.

Lotteri med fina vinster gjorde, att lotterna 
fort tog slut. Anledning till detta var, att vår 
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egen konstnär Lotte Holm bidragit med ett 
flertal fina tavlor. 

CHAMPAGNE
Logen Kärnan Nr 608 hade i januari Lo-

gemöte med årsmötesförhandlingar, ledda 
av vår DD Boris Nilsson.  Ballotering av sex 
blivande medlemmar, som skall recipiera vid 
vårt högtidsmöte i Februari.
Vid vårt efterkapitel hade vi Champagne-

provning. Vår FD Ordförande, Gunilla Brod-
desson, som dessutom är ”munskänk” pratade 
väl om de olika sorter som finns. Vi fick sedan 
provsmaka på fyra sorter, alla smakade bra.

Vi avslutade kvällen med en familjevals från 
Visingsö som leddes av Bodil och Göte Fri-
berg. /AL

Är det champagne?

LOGEN CHRISTIAN NR 617 - KRISTIANSTAD
SKÅNSK MAD O MADAVISOR
Den 27 september hade Logen Christian Nr 

617 Logemöte. Det serverades skånsk kalops 
och spettekaka till kaffet.

Festkommittén (Gösta och Elsie Ohlsson, 
Gösta Löfstedt och Birgit Persson, Bo Abra-
hamsson och Olgica Gustafsson, Karl-Erik och 
Berit Isaksson) kunde glädja sig åt att ett drygt 
50-tal egna Logemedlemmar plus logens DD 
Greta Franzén och Rupert Franzén hade sam-
lats till kvällens möte. Vår  Loge hedrades också 
med besök av SLD Knut Rosenkvist och  Maj-
Lis Friedmann från Logen Höganäs Nr 634.

Gertrud Petersson var kvällens underhållare 
och extra dragplåster. Hennes gitarrspel och 
sångglädje smittade av sig och snart var alla 
med på att besjunga ”den redit helskånska ma-
den”. Efter applåder och avtackning blev det se-
dan trevlig frågesport där det gällde att ha viss 
fantasi och fågelkunnande.

Så följde kvällens lotteri med flera vinster 
bestående av särskilt eftertraktad hemmalagad 
sylt och stora påsar fyllda med äpplen från årets 
skörd. Därpå avtackades festkommittén och så 
var ytterligare en trevlig Vasa-kväll tillända.

NYA MEDLEMMAR
Logen Christian Nr 617 kallade till högtids-

möte med reception den 25 oktober 2008. Det 
var åtta nya medlemmar (bild på sidan 19)som 
förutom de egna 44 Logesyskonen, DD-paret 
Greta och Rupert Franzén, Lena Ovilius Berg-
man från LL Skåne Nr 570, Malmö, Carol Mar-
tin fån LL Fylgia Nr 119, San Francisco, samla-
des till kvällens festmåltid.

Borden var mycket vackert dukade och alla lät 
sig väl smaka av den eleganta menyn. Det skåla-
des och hurrades i vederbörlig ordning och som 
nytt och uppskattat inslag för kvällen presente-
rades och intervjuades de nya Logesyskonen av 
O  Hans Ferm.

Bröderna Färms utomordentliga orkester spe-
lade och dansglada Vasasyskon fyllde dansgol-
vet. I pausen var det lotteri och bland de rikligt 
skänkta lotterivinsterna fanns kakor i mängder.
Festkommittén (se ovan) bestod av Karin och 

Ingemar Holmqvist, Bitte Kjellberg, Pernilla 
Frick, Florence Ericson, Olle Hjelm, Inga-Britt 

Andersson, Axel och Ingegärd Jönsson samt 
Ronny Ragnarsson. 

JAZZAFTON
Thanksgiving var temat för Logemötet den 29 

november som Logen Christian Nr 617 firade 
med helstekt kalkon. Desserten var en härlig 
Key Lime Pie enligt  Kerstins recept.

Till detta evenemang hade ett stort antal 
medlemmar från Logen Tomelilla Nr 617 an-
länt med hyrd buss och totalt blev det 61 per-
soner som samlades.
Logens alltmer välsjungande kör C4 Singers 

hade utökat repertoaren med amerikanska 
julsånger, som framfördes efter desserten. Det 
var sedan med stora förväntningar vi samlades 
i Logelokalen för att höra jazzpianisten m.m. 

Göran Gustafsson berätta till och spela skivor 
från jazzens historia med början i New Orleans 
vid slutet av 1800-talet via Louis Armstrong, 
Chicago, bluesen och storbandsmusiken. Vid 
avtackning framkom att alla önskade höra mera 
och en fortsättning vid ett senare tillfälle.

Kvällen led mot sitt slut och efter sedvanligt 
lotteri avtackades kommittén som bestod av 
Hans och Kerstin Ferm, Bengt och Ann-Char-
lotte Lindner, Olle och Gunnel Olsson och Nils 
och Gertrud Rietz. Efter en trevlig Vasa-kväll 
skyndade logemedlemmarna hem väl med-
vetna om att påföljande dag en programpunkt 
i Logens verksamhet för säsongen återstod: det 
sedvanliga kyrkobesöket den 1:a Advent påföl-
jande dag.

Söndagen den 30 november samlades en stor 
skara av Logens medlemmar sedvanligt till ad-
ventsgudstjänst, detta år i Kiaby kyrka. Den lilla 
kyrkan med långhus och kor byggdes av tegel 
redan på 1200-talet. När den restaurerades för 
70 år sedan, kom det fram under putsen många 
förnämliga målningar bl.a. den som förestäl-
ler Kristus som försvinner in bland molnen. 
Den märkliga himmelsfärdsmålningen är från 
1400-talet och det var flera av logens medlem-
mar som passade på att beundra den och andra 
av kyrkans konstverk.

Efter själva kyrkobesöket hade Sy Gunnel 
Larsson ordnat med kaffe och smörgås i det 
nya församlingshemmet. Det var ca 35 logesys-
kon som sålunda samlades till en mycket trev-
lig avslutning av höstens samman komster. Tack 
Gunnel! 

TOCKARNAS AFTON
Den 31 januari 2009 var det dags för Logen 

Christian Nr 617 att hålla det första Logemötet 
för året. Det var Brödernas afton och Efterka-
pitlet rubricerades ”Tockarnas afton”.

Kvällen fick sydamerikansk prägel av att Bengt 
och Ann-Charlotte Lindner berättade om och 
visade bilder från sin resa till Peru och Machu Gertrud Petersson Göran Gustafsson underhöll
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Picchu, inkafolkets sista fäste. Eftersom det lig-

ger högt och otillgängligt är allt än idag mycket 
välbevarat vilket framgick av de enastående bil-
der som visades.

Påskön med sina fantastiska stenstoder var 
kanske än mer intressant att få se och höra 
berättas om. Dessa skulpturer, några så höga 
som närmare 10 m (ovanjord) antas vara från 
700-talet. Påskön, som numera tillhör Chile, 
upptäcktes av holländare på påskdagen 1722, 
därav namnet. Den hade dock befolkats långt 
tidigare och då från väster, från Polynesien. Där 
förekommer även liknande stenstoder men av 
betydligt mindre storlek.

Bakom denna mycket intressanta och trevliga 
afton stod en stor skara, med  Erik Karlsson 
som ansvarig för det mer lekamliga: en smakrik 
köttgryta gjord på och med ovanliga sydame-

rikanska kryddor plus andra speciella ingredi-
enser. Den månghövdade festkommittén led-
des tillfälligt av ”kvinnan bakom allt”, Florence, 
som också hyllades för sina insatser denna inne-
hållsrika kväll.
Årets andra sammankomst i Logen Christian 

Nr 617 innebar årsmöte och sedvanligt Hög-

tidsmöte med installation av tjänstemän och 
därtill reception av nya medlemmar. Ceremo-
nierna i den vackra logelokalen, gästerna och 
staben från Logen Utvandrarna Nr 680, allt 
samverkade till den speciella stämning som all-
tid infinner sig vid dessa högtidsmöten.

Kvällens festkommitté leddes av Åke Mell-
nert och totalt blev det ett femtiotal personer 
som samlades i festlokalen kring de vackert 
dukade borden. Bordsduken i läcker rosa ton, 
tog upp färgen hos de rosa tulpanerna. Ljusen i 
kandelabrarna var tända, snart hade alla funnit 
sin bordsplacering och festen kunde börja. Det 
hölls tal, skålades, hurrades och sjöngs i veder-
börlig ordning. De båda recepienderna Marja 
Bengtsson och Eva Newin (bild på sidan 19) 
presenterades och hälsades välkomna till Logen 
av Karin Holmqvist.

Menyn bestod av förrätt Parma-skinkrulle 
med gräslökscrérme, huvudrätt kantarellba-
kad fläskfilé med dragonsås och stråpotatis och 
dessert Duvanders mjölkchokladmousse med 
hallon. Som dryck, förutom vatten, serverades 

det vin som var och en hade förhandsbeställt. 
Även vid denna festens Vasa-kväll spelade 
den mycket omtyckta och populära Bröderna 
Färms Orkester. Dansgolvet fylldes genast av 
danslystna. Visserligen med avbrott för välbe-
hövlig kaffepaus och lotteridragning men där-
efter fortsatte dansen och den pågick till över 
midnatt. Och så var också denna festliga Vasa-

”Tockarna”

Birgitta Vallgren, Nils Olf Olsson, Knut Es-
björnsson och Florence Ericson samspråkar

LFT-mottagare: Florence Ericson, Inge-
mar Holmqvist och Laila Lang

kväll till ända. 
AMERIKA-AFTON
Den 28 mars var det dags för årets tredje Lo-

gemöte hos LL Christian Nr 617. Temat denna 
gång var Amerikabilder, med foton tagna av  
Bo Abrahamsson huvudsakligen från de kända 
svenskbygderna.
Festkommittén bestod av Hanna Björnsson, 

Ingvar Önning, Ingalill Persson, Conny och 
Nadja Häll, Birgitta Olsson och Erik och Kris-
tina Karlsson.

Med det amerikanska temat kom aftonens 
meny att bestå av het chiligryta och till dessert 
amerikansk cheese-cake, vilket alla livligt upp-
skattade.
Bo hade till del hjälp av Inga-Britt Anders-

son, när det rikliga bildmaterialet presenterades. 

Inga-Britt hade på sin resa bl.a. träffat på ett 
sällskap glada amerikanskor iförda röda hattar. 
Just denna utstyrsel ofta förenad med en röd 
scarf, var deras kännetecken. Inga-Britt blev 
snart delaktig i deras gemenskap och som det 
sedan visade sig blev det också snart till hennes 
fördel och hjälp vid olika tillfällen.

Det var med en igenkännandets glädje man 
upplevde ”the Midwest” om man så bara varit 
där en gång i livet. Landskapet och de scenerier 
som Bo fotograferat väckte just sådana känslor 
hos många av oss. Storstäderna Minneapolis/St 
Paul (the Cities) och Chicago, staden som en 
gång hade större antal svenskar än någon samti-
da stad i Sverige, och alla andra välkända platser.

Och visst fick man förnyad lust att bege sig 
av till landet där på andra sidan Atlanten! Vasa-
kontakter är alltid värdefulla vid sådana resor! 
/BV

Greta Franzén och Gösta Löfstedt

Festkommittén

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628 - KALMAR
Nya lokaler förnyar verksamheten.
Det är viktigt att utveckla Logen bl.a genom att 

vara på alerten och hitta fräscha och ändamåls-
enliga lokaler Det är man överens om i Logen 
Calmare Nyckel Nr 628, Kalmar.

För ett antal år sedan hölls Logen på Stora Ho-
tellets festsal. Det var bra service, men stökigt 
med Logens flaggor, bord, ljusstakar och övriga 
inventarier. Dessutom var det en förhållandevis 
dyr lösning. Senare flyttade Logen till stadens 
Hantverkshus. En anrik byggnad i centrum med 
svårforcerade stenttrappor och i avsaknad av hiss. 
Genom att Logens systrar och bröder hjälpte till 
i ”arbetslag” för bar, servering och städning stärk-

tes faktiskt sammanhållningen och delaktigheten 
i Logens aktiviteter. Men jobbigt var det; mycket 
bärande upp och ner i stentrapporna. Dessutom 
uppfattades hyreskostnaden som väl hög i förhål-
lande till vilka alternativ som kunde tänkas vara 
möjliga.

Styrelsen beslöt för ett par år sedan att det var 
viktigt att hitta andra möjligheter. Men det fanns 
ingen enkel lösning som stod till buds. Många 
möjligheter prövades och underkändes av olika 
anledningar. DKL Margareta Berg, bridgespe-
lande medlem i vår Loge föreslog ett samarbete 
med Bridgeklubben och deras nya lokaler på 
Varvsholmen. Genom förhandlingar med Brid-



1818

geklubben och Ordförande Hans-Erik Lindeblad 
samt Roland Runne  kom ett fördelaktigt avtal 
till stånd. Glädjen var stor; bättre lokaler, bättre 
förvaringsmöjligheter och hiss både upp och ner.

Detta är det bästa som hänt vår Loge säger 
klubbmästaren John Grem. Och klubbmästarin-
nan Monica instämmer. Allting går lättare tack 

vare hissen, lokalerna och faciliteterna är mo-
dernare. De i Logen som bildar ”arbetslag” finner 
uppgifterna vettigare. Hyran vi betalar är avse-
värt fördelaktigare jämfört med tidigare. Det är 
verkligen kul nu att ordna med mat och förtäring. 
Det lönar sig alltså att bryta dyra traditioner, hit-
ta nya lösningar och därigenom förnya Logerna.

LÅNGDANS
Intensiv avslutning på 2008 och förhoppningar 

inför 2009. Logen Calmare Nyckel Nr 628 i 
Kalmar har en positiv syn på 2009. Året 2008 
har på många sätt varit positivt; ganska många 
nya medlemmar, nya funktionella lokaler och 
genomgående stor uppslutning till Logemötena.
Till  Logen i November var ”jungman” Matilda 
Wallergård inbjuden för att berätta och visa bil-

der från sin seglats med Ostindienfararen Göt-
heborg. En föreläsning som uppskattades mycket 

och säkert satte igång reseidéer hos många 
medlemmar. Matilda är dotter till Logemedlem-
marna Rolf och Annika Wallergård. Året 2008 
avslutades med en lyckad jultillställning och 
delikat julbord. Traditionen i Calmare Nyckel är 
långdans med Ordförande Hans-Erik Lindeblad 
som ledare. Även långdansen gick bra att genom-
föra med hela två varv i de nya lokalerna. Som 

”grädde på moset” kom Kalmars Lucia och tärnor 
på uppskattat besök och sjöng vackra sånger som 
hör Lucia och julen till. Efter maten sjöngs det 
allsång till Monica Medelius ackompanjemang.   
En satsning inför 2009 är ett projekt med med-
lemsförteckning med foton. Då får frågor som:
-Vad heter hon som var så trevlig vid vårt bord?
-Vem bjöd upp mig och dansade så bra?
-Vad heter han som hälsade på sta´n?
sina svar.  Ofta känner vi igen ansikten med 

lyckas inte alltid kombinera med rätt namn. Det-
ta projekt, som genomförs av Calmare Nyckel,  
manar måhända till efterföljd. /LB

Klubbmästarparet

Lars Carlsson o Hans-Erik Lindeblad är nöjda

Tamas Lakatos i samspråk med Margareta Berg

John Grem överlämnar högsta vinsten i 
jullotteriet till Monika Håkansson. Vin-
sten handgjord av HM Barbro Ellinge.
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2009
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Juni 7 Kalmar Sverige-AmerikAdAgen på kAlmAr Slott

Kl. 14.00: Gudstjänst på engelska/svenska i Slottskyrkan.
Kl. 15.00: Underhållning i Gröna Salen, Kalmar Slott.
Kl. 16.30: Ostkakegille med underhållning i Krusenstiernska Gården.
Kontakt: Logen Calmare Nyckel Nr 628 Hans-Erik Lindeblad 0480-47 19 44

Juni 13 Karlskrona FörSommArFeSt på HäSSlegården

Kl 15.00 Traditionsenlig försommarfest på Hässlegården i Karlskrona.
 Grillfest och dans på lövad loge.
Kontakt:

Juni 17-18 Rydsnäs Sverige-AmerikAdAg

Rydsnäs, Ydre kommun
Andrew Petersonsällskapet i samarbete med Logen Småland nr 618. 
Kl. 18.30 Sångspel om Andrew Peterson, Vilhelm Mobergs förebild till Karl-Oskar
 På engelska den 17
 På svenska den 18
Kontakt:     Jan Hermelin 0381-501 57
     Per-Olof Brinck 036-16 04 81

Mer information: http://www.andrewpeterson.se/

Juni 21 Karlshamn UtvAndrArdAg med kArl-oSkAr ocH kriStinA

Kl. 10.00 Framför monumentet vid Näsviken i Karlshamn.
Utvandrarstatyn i Näsviken i Karlshamn fyller 50 år. Det skall vi fira med bl.a.

• Friluftsgudstjänst, högtidstal, fanparad, folk- o countrymusik.
• Berättelser om emigrantöden.
• Medverkan av bl.a. Lars Hansson fr Utvandrarnas Hus, DM Catherine Bringselius-

Nilsson, DM i DL 20 samt logens medlemmar.
• Kommunalrådet Sven-Åke Svensson inviger.
• Filmvisning, utställningar, tipsrunda och servering.

Kontakt:     Bertil Geneback  0454-32 92 47
     Karl-Eric Forssander 0454-155 56
     Bengt Ödman  0454-151 41, 151 49

Juli 4 Höganäs SvenSkt-AmerikAnSkt logemöte

Kl 17.00
Kontakt: Logen Höganäs Nr 634,  Evy Lindstrand 042-34 93 59

Juli 4 Halmstad Sverige-AmerikAdAgen

Plats och tid meddelas senare
Kontakt: Logen Tre Hjärtan Nr 665, Elve Lensvall 035-15 70 58

Juli 19 Runsten ölAnd-AmerikAdAgen

Tornlunden, Runsten
Kl 13.00: Ordf. i Emigrantinstitutets Vänner, Ulf Beijbom
 Högtidstal av förre föreståndaren Jan Madestam, Svenska Kyrkan i New York.
 Hälsningar från när och fjärran, sång och musik.
 Servering, lotterier mm.
 Arrangör: Runstens Hembygdsförening och Emigrantinstitutets vänner
.Kontakt: Hembygdsföreningen, Karl-Gunnar Larsson 0485-56 10 62

Mer information: http://www.bizon.se/

Augusti 2 Barkeryd BArkerydSdAgen

Kl. 14.00: Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som byggde ett 
ranchimperium i Texas. Dessutom firas 20-årsjubileet av Texas Luciornas besök i Barkeryd.
Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Gunnel Petersson 0380-260 39
 Logen Småland Nr 618, Per Olof Brinck  036-16 04 81

Augusti 9 Växjö minneSotAdAgen

Kl. 10.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i Domkyrkan
Kl. 14.00 Minnesotadagen firas i Museiparken i  Växjö
 Arrangör: Svenska Emigrantinstitutet
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson   0470-285 88

Augusti 16 Kristianstad SvenSk-AmerikAnSkt logemöte

Kl. 18.00 Logen Christian Nr 617
Kontakt: Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist 044-24 13 78

Augusti 17 Önnestad Sverige-AmerikAdAgen (HAnS mAttSondAgen)

Kl. 11.00 Svensk-Amerikansk gudstjänst i kyrkan 
 Fanparad till Hembygdsparken
 Tal 
 Plakettutdelning
 Musik, folklore, utställningar.
Kontakt: Logen Christian Nr 617, Karin Holmqvist 044-24 13 78

Foto: Alexandra Eriksson



24 25

Den 4:e april 2009 träffades vi KL på Möckels-
näs Herrgård som ligger c:a 6 mil söder om Växjö. 
Det var en strålande fin vårdag och vi satt ute på 
terrassen och njöt när vi hade vår kaffepaus.

När vi anlände blev vi välkomnade av DKL 
Margareta Berg LL 628 Calmar Nyckel. Vi 
andra KL var Olle Olsson LL570 Skåne, 
Sven Broddesson LL 608 Kärnan, Elise Ols-
son LL671 Christian, Maureen Bengtsson LL 
618 Småland, Alf Medelius, LL 628 Carlmar 
Nyckel, Ingrid Berg LL 634 Höganäs, Elisa-
beth Wästerstjärna LL 743 Malmöhus, Gö-
ran Nilsson LL678 Carl von Linné, Lena 
Folckner LL 679 Westervik, Gun Schmidt 
LL 734 Trelleborg, Åke Sjörin LL 747 Klock-
an, Christer Brorson LL 749 Blå Ljungfrun, 
SLKL för Sverige Gun Lith LL 679 Wester-
vik, DL 20 DM Catherine Bringselius Nils-
son, LL 678 Carl von Linné. Vi hade också 
storbesök av Inger Hanright SLKL från USA.
 Vi hade många och bra disskusioner om 

hur vi ska utföra vår kulturledarroll. Vi tit-
tade bl.a. på listan med VÄNORTER i USA 

och CANADA. Där skulle vi kunna öka på 
och få ännu mer kontakt med våra Systrar 
och Bröder over there. Vi pratade också om 
Utflyktsmål, Efterkapitel, Kontakt Amerika 
och Medlemsrekrytering och vi fick många 
bra förslag av varandra. 
 SLKL för Sverige, Gun Lith berätta om Bis-

hop Hill,  Illinois, den gamla byn och arkivet där. 
En otrolig historia om hur svenskarna åkte båt, 
tåg, vandrade och sedan byggde upp denna byn.

SLKL för USA, Inger Hanright om hur Lo-
gerna har förändrats under de  senaste 30 
åren. Hon berättade om VASAPARKER. Det 
finns 8 stycken kvar. En ligger i New Jersey 
och där bor hon själv.

DL 20 DM Cathrine Bringselius Nilsson 
gjorde en presentation om Linnés Råshult i 
ord och bild.

 Efter en mycket givande och trevlig dag av-
slutade vi med kaffe på terrassen och vi öns-
kade varandra en trevlig sommar.
KL Ingrid Berg, Logen Höganäs Nr 634

KL-träffen

Medlemmar från LL Blå Jungfrun Nr 749 
besökte  sommaren 2008 sin Vänloge i San 
Diego, Skandinavien Lodge Nr 667.

Det blev ett fint mottagande i House of 
Sweden där det bjöds på förtäring och trevlig 
gemenskap. LL Blå Jungfruns bordsstandar 
överlämnades som ett minne från besöket. 
De medlemmar som var med på resan var 

Gudrun och Kenneth Gustafsson samt Gu-
nilla och Christer Brorson.

Under den två veckor långa resan bjöds 
medlemmarna också på en midsommarfest 
hemma hos Vasasyskon och hade där glädjen 
att träffa medlemmar som har sin anknytning 
till Oskarshamn och Kalmar. //KG

BESÖK I VÄNLOGE
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VASATOUREN 2009-06-13

JBü/09 01 15

INBJUDAN TILL

I regi av Logen Kärnan nr. 608

PÅ ÄPPLEGÅRDENS GK I BÅSTAD
Pris inkl. Greenfee, kaffe & smörgås 250:-

Efterfest med STORT prisbord.

Startavgift 50:- Evnt. hyra av golfbil 95:-
OBS! Du behöver inte vara medlem i en golfklubb för att deltaga i Vasatouren.

Vill Du övernatta så går det också bra.
Prisexp för golfstuga 695:- OBS! inkl. Greenfee.

Bla. Sponsrar Äpplegårdens GK med en veckas vistelse på:

GRAN CANARIA!
Ställ nu upp ALLA golfare i Vasaorden. Du behöver inte vara en duktig golfspelare.

Det viktigaste är att vi träffas och har kul tillsammans.
Men att spela golf utan en hejarklack är inte roligt. DÄRFÖR kära övriga

VASASYSKON som inte spelar golf, och följ med dina golfsyskon
på en kul Vasaaktivitet. är varmt välkomna till vår efterfest med :

Prisceremoni och måltid. Pris 175:- exkl drycker.

STÄLL UPP
ALLA

ANMÄLAN SENAST DEN 09 06 01
Med golf-id och evnt. E-postadr, till:
Agne Lindén tel. 042-29 61 68 E-post: agne.william@tele2.se
Sune Svensson tel. 042-22 75 23 E-post: suneoeva.svensson@telia.com

görs logevis

FÖRSTA START CA. 09.30. VÄLKOMNA!!!
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LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY
Vid Logemötet den 8 november kunde O 

Marianne Gullbrand hälsa vårt DD-par Ka-
rin och Karl-Erik Mellnert samt cirka 30 egna 
medlemmar välkomna. Eftersom vi kommit 
in i årets mörkaste tid berättade KL Karin Er-
icsson om de ljusglimtar som högtidsdagarna 
under denna tid ger. Många helgon hade förr 
sin egen dag. Med tiden blev de allt flera och 
till slut blev det för mycket av det goda och 
man slog ihop alla till en Alla Helgons Dag. 
Kanske var det bättre förr?

Halloween och Thanksgiving Day låg också 
nära i tiden och KL berättade om dessa da-
gars historia och syfte.

Efterkapitlets presumtive kåsör hade blivit 
sjuk varför BKL Per Ericsson med kort varsel 
fick hoppa in och med hjälp av bilder berätta 
om några av Ronnebys byggnader och dess 
historia. Detta gjorde Per på ett utmärkt och 
mycket uppskattat sätt.

Vid den sedvanliga kyrksöndagen den 30 
november deltog cirka 20 medlemmar vid 
adventsgudstjänsten i Saxemara kyrka. Utö-
ver den traditionella gudstjänstordningen 
framförde Saxemara sånggrupp ett antal jul-
sånger. Som avslutning samlades deltagarna i 
församlingshemmet för att dricka kyrkkaffe.
Årets sista Logemöte avhölls söndagen den 

10 december. Våra ständiga gäster, DD Karl-
Erik Mellnert med hustru Karin hälsades väl-
komna tillsammans med cirka 35 Logemed-
lemmar innan det var dags att avnjuta ett väl-
smakande julbord. Det traditionella Luciafi-

randet inleddes med att Elsie Kambratt läste 
Viktor Rydbergs ”Tomten”. Därefter fick vi 
njuta av ett vackert Luciatåg framfört av sju 
ungdomar från Kallingeskolan. De avtacka-
des med välförtjänta applåder och en liten 
minnesgåva. Vi avslutade med att sjunga ett 
antal glada och vackra julsånger, ackompan-
jerade av dragspelsmunsik, framförd av Lena 
Persson. Vår KL Karin Ericsson hade i sam-
band härmed ordnat en liten tipstävling om 
de olika sångerna, vilket var mycket uppskat-
tat. Vår musikant för dagen avtackades med 
en blomma. /KH

Onsdagen den 21 januari hade Ronneby-
Logen vårens första Logemöte. Ordförande, 

Per Ericsson avtackas

Försångarna Åke Wernersson o Björn Persson

Lena Persson avtackas
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Marianne Gullbrand, hälsade ett 30-tal Lo-
gesyskon välkomna och vände sig speciellt 
till Logens DD, Karl-Erik Mellnert och Karin 
från LL Christian Nr 617. 

 DD, Karl-Erik Mellnert övertog klubban 
och förrättade årsmötesförhandlingar. Styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet och sy Marianne 
tackade Karl-Erik för väl genomfört årsmöte. 

LH, Ann-Magreth Ericsson, presenterade 
2008 års historiebok som det under kvällen 
bläddrades flitigt i. Historieboken berättar 
på ett trevligt sätt om 2008 års verksamhet 
inom vår Loge och är rikt illustrerad med bil-
der på bröder och systrar. 

Efter årsmötet intogs en lättare måltid. 
 Lördagen den 7 februari 2009 var det dags 

för installation av Logens tjänstemän.  Lo-
gens Ordförande, Marianne Gullbrand, häl-
sade följande gäster välkomna: DD Karl-Erik 
Mellnert och Karin, FDM Åke Mellnert och 
Carina Norin, O i LL 617 Hans Ferm och 
Kerstin Ferm, Nadja Hall och Conny Hall, 
samtliga från LL Christian Nr 617.
Traditionsenligt hade medlemmar med 

FDO-värdighet erhållit en särskild inbjudan 
och CM införde dem till altaret. O hälsade 
välkommen och tackade för det arbete alla 
lagt ner under åren. Einar Askblom tackade 
å allas vägnar och berättade att denna sed nu 
var ca 35 år gammal!

DD, Karl-Erik med stab installerade Logens 
tjänstemän vid en värdig ceremoni. Logens 
nyinstallerade O, Björn Persson, framförde 
Logens tack till Karl-Erik med stab. Han 

tackade också Logen för det förtroende den 
visat genom att välja honom till Ordförande. 

O framförde ett tack till Inger Hammarlund 
för det arbete som hon under många år lagt 

ner i logen. Inger lämnade styrelsen och O 
överlämnade en ljusstake och blommor.  Ing-
er kunde berätta att hon varit styrelsemed-
lem i Ronnebylogen under inte mindre än ca 
5000 dagar!

Märke för 10 års medlemskap tilldelades 
Elisabeth Andersmark, märke för 25 års med-
lemskap tilldelades Inger Hammarlund och 
Kurt Hammarlund, märke för 40 års med-
lemskap tilldelades hedersmedlemmen Einar 
Askblom. Karin Eriksson erhöll Logens För-
tjänsttecken för sitt arbete som Kulturledare. 
Alf Svensson och Karin Eriksson erhöll FDO-
värdighet och Alf fick ett isberg och Karin ett 
bordsstandar.

FDO Marianne Gullbrand överlämnade 
FDO-värdighet till den vår nye Ordförande.

KL, Per Eriksson berättade om hur kon-
takterna mellan den gamla och nya världen 

förändrats genom århundraden. Ett brev från 
Amerika som förr kunde ta flera månader 
innan det nådde släkten i Sverige fixar vi idag 
på några sekunder med hjälp av Internet och 
telefon.

LH Ann-Margreth Eriksson tackade Einar 
Askblom som donerat Saljesällskapets års-
böcker från 2003 och framåt till Logen. 
Vid kvällens installationssupé hälsade Björn 

oss välkomna till bords.
Vid lotteridragningen fick ”Vandringsbåten”, 

som sedan februari 2008 legat förtöjd hos 
Inger Hammarlund, segla vidare och förtöj-
des i Hasslö hamn med Kerstin Ekberg – Sö-
derbom som kapten.

Som avslutning förflyttade vi oss till SPF-
lokalen. Här bjöd Gun och Björn Persson på 
en läcker nattbuffé som det blev en trevlig 
avslutning på årets installationsloge.  

Lördagen den 7 mars kunde Logens Ordfö-
rande, Björn Persson, hälsa vår DD Karl-Erik 
Mellnert och Karin varmt välkomna till Lo-
gemötet. Därpå följde ritualenliga mötesför-
handlingarna. DD Karl-Erik Mellnert instal-
lerade de tjänstemän som inte varit närvaran-
de vid installationen i februari. Birgit Jonsson 
tilldelades märke för 10 års medlemskap.

KL Per Eriksson har haft kontakt med Lo-
gen Framåt i El Cerrito utanför San Fransisco. 
Logen skickar ut sina brev elektroniskt och Ordförande med installationsstaben

Inger Hammarlund avtackas

25-åringar

HM Einar Askblom mottager 40-årsmärket

FDO-värdighetsmottagare

Glad kapten på ”Vandringsbåten”

Många ville köpa lotter i ”Högvinstlotteriet”

10-årsmärket utdelas
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de har en följetong om svensk historia. De är 
nu framme vid Kalmarunionen. 

Harmoni Lodge skickar sina brev med sni-
gelposten och de skriver om att medlemmar-
na borde bättra på sin klädsel inför Logemö-
tena. Per har skickat bilder från vår installa-
tion i februari över hur vi är klädda. 

LH Ann-Margreth Eriksson inledde med att 
framföra tack från Vasa Support Club till alla 
som betalt medlemsavgiften. 

Sedan fortsatte hon med att berätta om 
några av de menyer vi haft på marsmötena:
År 1969: Fläsknoisette med champinjonsås, 

14 kr.
År 1979: Crepes, kalvfilé Oscar och vin, 60 

kr.
År 1989: Entrecote med bakad potatis, 100 

kr.
Kvällens supé bestod av stekt schnitzel med 

wienergarnityr, sallad, stekt potatis och skysås. 

till kaffet kunde vi njuta av en god citronma-
rängtårta.

Kvällens föreläsare var Olle Melin som på 

ett mycket humoristiskt sätt berättade om 
Fritiof Nilsson Piraten, hans liv och hans 
böcker. Det blev många glada skratt när han 
citerade skrönornas mästare. /EA

Olle Melin berättar

LOGEN TOMELILLA NR 631 - TOMELILLA

Den 13 okt var vi på studiebesök hos 
smeden Bengt Gustavsson i Bollerup. På ett 
skämtsamt och trevligt sätt berättade han hur 
hans fina alster hade skapats.

Som avslutning på kvällen underhölls vi 
med jazzmusik av smeden själv och intog 
våra medhavda kaffekorgar.

KNYDEGILLE
Lördagen den 18 oktober hade Logen 

Tomelilla Logemöte och förutom våra egna 
Logemedlemmar deltog dessutom gäster från 
andra Loger och ett 10-tal ”blivande medlem-
mar” som gäster. Vår duktige och rutinerade 
O Bengt-Arne Åstradsson (med Sy Gull-May 
Åstradsson), har på kort tid fått in en trevlig 
och familjär ton i Logen.

KL Enar Hallström fortsatte med sina led-
trådar i sin tävling som skall avgöras på jul-
mötet.

Knydegille  som efterkapitel, ett nytt grepp 
som blev mycket lyckat. Var och en tog med 
sig en maträtt som sattes på ett långbord och 
alla tog för sig av allt. Det hela såg ut som ett 

bättre smörgåsbord och där alla maträtter får 
högsta betyg, kanske ett extra plus för ”Bol-
lerups hälsobröd”. Efter den goda maten be-
rättade Gertrud Hägg, personligt och stäm-
ningsfullt i sång, tal och ton om den ibland 
svåra Emigrationen till Amerika.

Mätta och vid gott sinne lämnades Loge-
mötet och vi ser nu fram emot högtidsmötet 
med intagning av nya medlemmar. Julfesten 
i december kommer att hållas i Kverrestads 
Bygdegård med ”knydegille” igen.

HÖGVINST
Högtidsmöte lördagen den 15 november. 

Logen Tomelilla Nr 631 kunde hålla sitt hög-
tidsmöte trots alla svårigheter under det år 
som varit. (h
Högtidsmötet den 17 nov 2007 ställdes in 

pga för få anmälda och under våren var Lo-
gen vilande), men nu kunde högtidsmötet 
hållas i ”gammal” trevlig  och gemytlig  Vasa-
anda.

Mötet öppnades med att O Bengt-Arne 
Åstradsson hälsade våra gäster välkomna. 

Dagen till ära hade vår DM Catrine Brings-
elius Nilsson med make Göran från Logen 
Carl Von Linné Nr 678 Växjö åkt till Tome-
lilla. Samt från Logen Christian Nr 617 Kris-
tianstad DD Hans Ferm, Kerstin Ferm och 
Inger Falk.

Sedan började återintagningen av f.d. med-
lemmar Birgitta Hansson  och Helge Hansson, 
mycket stilfullt. (bild på sidan 19)Stilfullt 
kan man också säga att vår PS Gertrud Hägg 
skriver våra protokoll, så trevligt skrivna så 
att man verkligen lyssnar, när hon läser upp 
dem. Hon fick även under mötet en bekräf-
telse på detta, när hon fick ta emot Distrik-
tets Förtjänsttecken av DM Cathrine Brings-
elius Nilsson.
10-års märket delades ut till Ann-Charlotte 

Persson. Därefter fick 4 stycken f.d. ordföran-
de i Logen Tomelilla Nr 631 ta emot varsitt 
standar från hemmalogen. De 4 var Birgit 
Löfvall, Hans-Ingvar Hansson,  Bengt-Arne 

Åstradsson och Gunnel Hallberg Dahlman.
DD Hans Ferm fick en blomsterkvast  av 

ordf. med maka för det arbete han lagt ner 
i Logen Tomelilla Nr 631, när Logen var i 

”spillror” i våras, men som DD Hans Ferm sa 
i sitt tacktal: ” Det räcker inte bara med en 
rorsman på en båt, utan även folk som ror” 
och tackade oss andra för gott samarbete.
Vid Kontakt Amerika fortsatte tävlingen 

”Vem är  17-åringen”, nya ledtrådar var bl.a 
”uppfann någonting 1860 som skulle ”smälla” 
högre än John Erikssons konstruktion av pan-

sarbåten Monitor som besegrade sydstaternas 
båt Merrimac på Hamtons road 1861” och en 
ledtråd till var att den här personen dog den 
10 dec 1896.

LH Arne Karlsson hade forskat lite bakåt i 
tiden och insett att det alltid har varit svårt 
att hålla kontakterna med vänlogerna i Ame-
rika.

Efterkapitel var bankett med dans, tyvärr 
kunde inte undertecknad delta på grund av 
arbete (bl.a pressläggning) och missade föl-
jande: Hummersoppa, kalkonbröst stekt på 
gåsavis och äpplekaka med vaniljsås. Missade 
även Ingrid Mattsons hembakta tårta, men 
försöker komma över detta och ser fram 
mot Logens knydejulbord den 14 dec i Kver-
restads Bygdegård. 

Som jag fick höra sedan var det en högvinst 
på trisslotteriet som drogs vid kaffet. GRAT-
TIS!

Söndagen den 30 nov samlades ett 15-tal 
medlemmar i Övraby kyrka till kyrksöndag, 
där vår egen präst Ylva Persson-Hallström 
höll adventsgudstjänst. Efteråt hölls kyrk-
kaffe i gamla sockenstugan som ligger intill 
kyrkan i Övraby.

Söndagen den 14 dec julfest i Kverrestads 
Bygdegård. Under Logemötet valdes tjäns-
temännen för år 2009. Efter mötet började 
festligheterna med att Tomelilla lucia med 
tärnor spred ljus och värme med sin skön-

4 Före Detta Ordförande

Birgitta Gustavsson får guldme-
daljen av Enar Hallström
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sjungande sång. (bild på sidan 20) Därefter 
dukade Logemedlemmarna upp ett härligt  

”knyde”-julbord. Där inget av julens  läcker-
heter saknades. En av kvällens gäster tog fram 
sitt dragspel och spelade julsånger och lät-
tade upp den redan goda stämningen. Rätt 
namn på KL Enar Hallström tävling var Al-
fred Nobel, där Logemedlemmarna hade fått 
ledtrådar under höstens Logemöten. Och 

vinnare blev Birgitta Gustavsson som fick 
mottaga det fina priset som bestod av ”Guld-
medalj” och lottchans till 5 milj. Vissa andra 
fick chansen i närvarodragningen.

Kvällen avslutades med långdans, auktion 
och kaffe innan alla önskade varandra 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
/EH

LOGEN HÖGANÄS NR 631 - HÖGANÄS
Julmöte den 13 dec. 2008
 Ett 60-tal medlemmar samlades till årets 

sista möte i Vikens Hemgård Budget för 
2009 godkändes med en höjning av med-
lemsavgiften med 30:-

Efter mötet samlades alla i gillesstugan där 
glögg serverades av systrar med glitter i håret, 
innan det så var dags att sätta sig till bords i 
den vackert dekorerade salen.

Kvällen fortsatte med besök av Lucia och 
tomtar och traditionsenligt avslutades julfes-
ten med att alla, med var sitt tänt ljus i han-
den, sjöng ”Nu tändas tusen juleljus”. /BHB

HATTPARAD
 Den 14:e mars 2009 var det Systrarnas af-

ton. Mötet var som vanligt på Hemgården i 
Viken. Vi var 80 stycken Vasamedlemmar, va-
rav 29 gästande Ordenssyskon från L Nybyg-
garna Nr 698 - Ängelholm och LL Malmöhus 
Nr 634 -  Malmö. 
Vår Ordförande Evy Lindstrand hälsade alla 

välkomna och då speciellt till vår DD Bodil 
Walles. Knut Rosenkvist berättade om sin 
resa till USA där han besökte Distriktsmötet 
i DL Pacific Southwest Nr 15. Vår DD Bo-
dil Walles installerade BYV Jarl Gripenstam 
och därmed är all tjänstemän installerade för 
innehavande termin.

Glada miner på julmötet

Fyra gäster kom till efterkapitlet och de häl-
sades välkomna av O Evy Lindstrand.
Kvällens tema var ”Hattparad”, och innan vi 

satte oss till bords skulle alla hattar på.
Vi åt en utsökt påskbuffé och när vi ätit 

klart blev det tävling, där männen skulle klä 
ut sig med kjol och schalett och tävla i två lag.

Sen var det tid att kora vinnarna av vem 
som hade den mest originella, roligaste och 
vackraste hatten.

Bertil Cannerhagen tog hem vinsten för den 
originellaste hatten.

Kvällen försvann snabbt och avslutades 
med dans och sedvanlig lottdragning. /IB

Vinnarna i kjol- och sjalett-tävlingen

Bertil Cannerhagen vann hatt-tävlingen

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ
Fredagen den 7 november hälsades 22 

gästande Ordenssyskon varmt välkomna av 
Ordföranden Arne Andersson. För musiken 
vid efterkapitlet svarade Jan-Åke Åkerlund 
varvat med allsång samt musik på basfiol och 
dragspel samt ett solo på såg.

 Adventsgudstjänsten 30 november ägde 
rum i Kirsebergskyrkan med en härlig fest-
mässa med Kirsebergs Kammarsångare och 
instrumentalister. Vi bjöds även på glögg och 
ris à la Malta.

Den 13 december var det dags för Loge-
möte med julfest som efterkapitel. Grupp 
8 ordnade det dignande julbordet vid julfes-

ten. John Christian på Limhamn spelade och 
sjöng julens visor.  /GS 
MÅNGA UTMÄRKELSER
Lördagen den 7 februari hade Logen Mal-

möhus Nr 643 högtidsmöte med installation 
av nya tjänstemän och utdelning av många 
årsmärken och förtjänsttecken.

Mötet öppnades av O Margareta Sellberg, 
som fick inleda med parentation för Sylvi 
Darud, Margareta Sernbo och Lars Bergs-
trand. 

Dagny Widén tilldelades märket för 50 års 
medlemskap, och konstaterade att hon triv-
des lika bra i Logen nu, som för 50 år sedan, 
då Logen grundades.

Till Gulli Björklund, Lars och Kerstin Hel-
geson, Oscar och Gun Liljenberg samt Ingrid 
Sewerin tilldelades 40-års märken. Utöver 
dessa syskon tilldelades många andra syskon 

märken och förtjänsttecken. 
Bankett arrangerades av grupp 1, och de av-

tackades med varma applåder.

Arrangörsgruppen

Dagny Widén erhöll 50-årsmärke

”40-åringarna” Oscar o Gun Liljen-
berg, Ingrid Sewerin, Gulli Björklund 

samt Kerstin o Lars Helgeson



34 3534 35

SKÅNSKA SLOTT
Fredagen den 6 mars, var det Systrarnas af-

ton, och vi fick nöjet att lyssna på den välta-
lige Jesper Aspegren. Ämnet var skånska slott 
och vi fick se bilder från en hel del slott samt 
höra om dess historia. Jesper berättade om 
ombyggnationer, kakelugnar, levnadsöden 
och om skillnaden i begreppen slott och borg. 
Tack till systrarna i grupp 2 och 3 för trevligt 
efterkapitel. /EV Arrangörsgruppen

LOGEN TRE HJÄRTAN NR 665 - HALMSTAD
HATTPARAD
Onsdagen den 12 november var det tid för 

Logens systrar att stå för efterkapitlet. Deras 
program omfattade olika kåserier som fram-
fördes av Margret Larsson och Leona Ström-
berg. Vidare bjöd systrarna på en hattparad 
med inslag från 30-talet till nutid. Tack syst-
rar för ett trevligt program E.L. Gamla och nya hattar

LOGEN WESTERVIK NR 679 - VÄSTERVIK
NYA MEDLEMMAR
Lördagen den 25 oktober 2008 hade Lo-

gen Westervik Nr 679 högtidsmöte. 58 Lo-
gesyskon hade mött upp och de två gästerna, 
DD Göran Larsson med maka Marianne från 
Logen Blå Jungfrun Nr 749, fick ett stilfullt 
välkomnande. O Walle Johansson skötte mö-
tesförhandlingarna.

BKL Solweig Stenström berättade en fram-
gångssaga om fattigpojken John Bryntesson, 

som utvandrade till USA under senare delen 
av 1800-talet. Han hade många olika arbeten, 
men guldgrävning gjorde honom otroligt rik. 
Han återvände till Sverige 1907 och köpte 
Svaneholms bruk. Inför olympiaden l912 
bekostade han en stor del av idrottsarenan 
Auditorium. Det har skrivits en musikal om 
honom, Guldkungen.
Vi hade den stora glädjen att installera sex 

nya Logesyskon, Hans Timmerstedt, Monica 
Löfsved-Pettersson, Anders Johansson, Maj-

Britt Johnsson och Leif och Birgitta Barklund. 
(bild på sidan 19) Den stämningsfulla cere-
monin fick en vacker musikalisk inramning 
hopsatt av vår musikmästare Gunnar Lith.

Under efterkapitlet hade vi levande mu-
sik. Den bjöd våra Hedersmedlemmar Anna 
Smedberg och Lars Ringberg på.
Christer Warfinge berättade om Bo Jonsson 

Grip, den störste jordägaren och politikern 
i Kalmar län under 1300-talet. Christer tar 
ofta dramatiken till hjälp. Det fattades varken 
slängkappa, barett eller värja och det gjorde 
framställningen mera levande.

Supén bestod av laxtoast, en värmande gry-
ta, kaffe med Iris’underbara lilla kaka.
Vinstbordet var denna kväll dignande och 

många blev lyckliga vinnare.
Vi dansade flitigt till Anders Sjöbergs orkes-

ter och kvällen förflöt i varm och god Vasa-
stämning.  
VID MINNESSTENEN
På alla helgons dag den 1 november 2008 

samlades 20 Vasasyskon ur Logen Westervik 
Nr 679 vid Nya kyrkogården. Med Vasafanan 
i täten tågade vi fram till minnesstenen över 
våra avlidna syskon. O Walle höll ett kort tal, 

Inger Adolfsson lade ner en krans och Ka-
rin Bergqvist tände ett ljus. Vår kaplan Be-
rit Ström påminde oss om allhelgonadagens 
historia och läste en dikt. Till sist bildade vi 

syskonring och sjöng Vasasången.
I den soliga och stilla eftermiddagen med 

gyllengula löv på träden upplevde vi en varm 
gemenskap i sann Vasaanda. 
GÅSMIDDAG
Lördagen den 22 november 2008 samlades 

35 syskon till möte i Logen Westervik Nr 679.
Det var de biträdande tjänstemännens tur 

att leda mötet, så förste vice ordf. Gunilla Öst 
skötte kvällens förhandlingar. Alla skötte sina 
uppgifter förträffligt.

BKL Solweig Stenström meddelade att ordf. 
i vår vänloge i Phoenix Arizona avlidit.

Hon berättade också om en släkting som 
under senare delen av 1800-talet utvandrat 
till Amerika. Han arbetade hårt och efter 
ett par år kunde han köpa en bit jord för att 
bedriva jordbruk. Det visade sig att marken 
innehöll olja. ”Sanden blev till guld”.

Efter mötet förflyttade vi oss till restau-
rangskolans lokaler. Där mötte åtta gäster 
upp. Vi skulle äta gåsmiddag. Svartsoppan 
var sammetslen, gåsen knaprig och äppelka-
kan läcker. Vi sjöng ”Goer gås med sås och 
krås” i flera tonarter. Lena Folckner gjorde en 
historisk översikt över gåsen. Den sträckte sig 
från 300-talet till nutid. Flera allsånger följde, 
stämningen var hög hela kvällen. Det blev en 
ljus kväll i mörka november.

Den 13:e december 2008 samlades ett stort 
antal Logesyskon i Logen Westervik Nr 679 
för årets traditionella julfest. Mötet leddes 
av O Walle Johansson och snabbt klubbades 
nästa års tjänstemannalista och budget.

Förväntningarna var höga inför kväl-
lens festligheter som inleddes med 
värmande glögg och pepparkakor. Lucian Ju-
nis Berglund med tärnor  och stjärngossar 
framförde en vacker lucia-tablå med skön 
sång.  Tomten Gunnar Lith trippade fram 
på tårna och Sockerbagaren Stig Lilja bjöd 

”snälla barn” på pepparkakor. Riktigt stäm-
ningsfullt blev det när Gun Lith läste ”Tom-
ten” av Victor Rydberg. Våra Hedersmed-
lemmar Anna Smedberg och Lars Ringberg 
förärade Lucian ett vackert silversmycke.

Hedersmedlemmarna Lars Ring-
berg och Anna Smedberg Christer Warfinge i berättartagen

Kransnedläggning
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Sedan gick vi lös på julbordet där ingenting 
saknades. Solbritt Steinholtz och klubbmäs-
terigruppen är värda en applåd.
Walle tog fram dragspelet och ringdansen 

tog vid. Det var inte lätt att hoppa ”Små gro-
dorna” efter all den maten. Men vi var tappra!

Kvällen fortsatte med prat och dans och vi 
kände en föraning av julen.  /MG

DEN SISTE MOHIKANEN
Högtidsmöte 24 Januari 2009
Indianer på Högtidsmöte i Västervik !
I alla fall fick vi höra mycket om indianer av 

Rune Fornander, LL Småland Nr 618, som 
hade mycket spännande att visa och berätta.

Inte trodde man att det var kvinnorna som 
hade ”makten” !?
Vårt högtidsmöte blev precis så fint och 

högtidligt som man kunde önska sig.
Mycket tack vare förnämliga insatser av vår 

grannloge Blå Jungfrun med DD Göran Lars-
son i spetsen, som höll i såväl årsmötesför-
handlingar som installation.

Många tjänstemän med Walle i spetsen 
fick tacksamt förnyat förtroende samtidigt 
som följande ”nya” tjänstemän hälsades 
välkomna :Christer Hultberg – 2:e vice O ,  
Kenth Ekelund - BCM  Leif Granqvist – LH ,           
Anette Hultberg – BLH Marianne Klavebäck 
– FÖM,    Olle Klavebäck – REV 

Rekordmånga nya medlemmar under 2008
Som många redan känner till och som fram-

gick av våra verksamhetsrapporter var 2008 
ett mycket händelserikt år, glädjande nog m 
inte mindre än 19 nya medlemmar, vilket 
innebär att vi nu är uppe i summa 115 st … 
och fler är på gång ! Det måste vara något 
med dragspel och honung som lockar …

Många förtjänsttecken utdelades
DD Göran Larsson fick nöjet att dela ut följ. 

förtjänsttecken :
FDO – värdighet till Marianne Göthberg 

och Ingrid Arwidsson Nordell
PC – värdighet till Walle Johansson
40 – års-märket till Rosa Pettersson
10 – års-märket till Lilian Enarsson och Lars 

Enarsson

LFT – utmärkelse till Anna-Lena Lilja och 
Ingvar Folckner. 

Sievert Johansson, Marianne Göthberg, 
Bertil Adolfsson och Inger Adolfsson avtacka-
des med gåvor, blommor och blad för många 
goda insatser av O Walle Johansson.

Under ”Kontakt Amerika” framförde Gun 
Lith hälsningar från GLS Joan Graham, som 
bl.a. berättade om luciafirande i en USA-Lo-
ge med Lucia på 95 år !!

Bättre sent än aldrig!
Efterkapitel
Aptitretande ”Entre`smörgås”, superb 

abborrfile`med kantarellsås och härlig kall 
glass i kontrast med varma, syrliga drottning-
bär kunde ju inte bli annat än stor succe`
Vår klubbmästerigrupp under ledning av Sy 

Solbritt Steinholtz hade helt enkelt gjort ett 
fantastiskt arbete. Stor eloge`!!

Efter kaffe, lotteridragning och mycket dans, 
till som vanligt fin musik och hög stämning, 

led kvällen sent om sider mot sitt slut.
Vi vandrade så ut i natten och nog kunde 

det höras ett och annat indiantjut och synas 
en del röksignaler  mot den mörka himlen … 
men det var ju helt OK !  /LG

Rosa Pettersson mottager 40-årsmärke

Klubbmästerigruppen

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN
JAPANSK RESA
Logemöte lördagen den 8 november2008 
Logens novembermöte hade många ären-

den på dagordningen. Bl.a. framlades förslag 
till 2009 års tjänstemän. Kandidater till årets 
Hedersstandar presenterades, och efter om-
röstning kunde vår DD Göran Nilsson med-
dela resultatet. Vårt Hedersstandar kommer 
att tilldelas det äkta paret Anne-Marie och 
Sune Jönsson.De ligger bakom såväl musik-
gruppen Galax som Vis- och poesifestivalen 
i Karlshamn. Därtill har båda aktivt deltagit 
i bildandet av Blekinge Musiksamlingar. Att 
både arrangera och framföra musik samt 
dokumentera den lokala musikhistorien är 
stort! Efter Logemötet väntade salladsbuffé 
och goda oxrullader.

Dags så för kvällens program, som presen-
terades av Ulla Bjarnehäll. Hon tog oss med 
till ett Japan i vardagen, eftersom hon bodde 

i en japansk familj. Hon hade träffat dottern 
i familjen på en resa och blivit inbjuden. Det 
var en medelklass familj med förhållandevis 
stor lägenhet på tre små rum och ett litet 
kök. Teceremonierna tog lång tid liksom till-
redning av maten som åts tillsammans. Ulla 
visade bilder på allt hon berättade. Hon hade 
också besökt flera olika städer och upplevt 
genuina miljöer, långt från turiststråken. Det 
var ett mycket intressant program, och Ulla 
avtackades varmt.

HEDERSSTANDAR 
Logemöte lördagen den 13 december 2008.
Då val av nästa års tjänstemän genomförts 

kunde 0 Bertil Geneback nöjt konstatera att 
även denna gång alla tjänster tillsatts. Efter 

ytterligare val och beslut väntade så FESTEN.
Vi började med glögg och mingel. Ord-

föranden hälsade ett stort antal gäster väl-
komna (förhoppningsvis några presumtiva 
medlemmar) Med stor aptit angreps däref-
ter ”silldelen” av det överdådiga julbordet.En 
välbehövlig paus följde, då vi fick fint besök. 
Lucia med välsjungande tärnor,ledda av drag-
spelande tomten Jan Wallin, samtliga  från 
Svenska Kyrkan i Asarum, förgyllde kvällen.

Sedan var vi redo att fortsätta utforskandet 
av julbordet.

Under kvällen delades också årets Heders-
standar ut. Bertil kallde fram paret Anne-
Marie och Sune Jönsson, som vid en fin cere-
moni fick ta emot såväl Hedersstandaret som 
diplom och blommor Om paret Jönssons 
insatser för blekingskt kulturliv går att läsa i 
föregående Logereferat.

Kvällen avslutades med stort julklappslot-
teri, varefter alla önskade varandra EN GOD 
JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. /MW

HÖGTID OCH DRAGSPEL
Vasaåret 2009 inleddes lördagen den 17 

januari med årsmötesförhandlingar. Gäster 
från LL Carl von Linné Nr 678, LL Skåne Nr 

Ulla Bjarnehäll berättar

Mottagare av Hedersstandaret
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570 och LL Västervik Nr 679 hade mött upp 
tillika med många egna medlemmar. Med vår 
DD Göran Nilsson vid klubban gick årsmötet 
snabbt.
 Slottsstek med alla tillbehör smakade bra. 

Walle Johansson från LL Västervik Nr 679 
plockade sedan fram sitt durspel och under-
höll oss med berättelser om sina 10 Vasalopp 

med durspel på ryggen och om 
sitt arbete med att uppfylla gam-
la människors önskningar. Efter 
maten gick vi tillbaka till Loge-
salen för att höra Walle berätta 

”den sanna historien om Hemsö-
borna”. Mycket intressant! Åter 
i matsalen blev det kaffe, lott-
försäljning och dragning. Kvällen 
avslutades med att Walle spelade 
upp till dans, och många tog 
chansen till en svängom. En här-

lig inledning på det nya Vasaåret!
Lördagen den 14 februari 2009 bjöd på 

såväl reception som installation. Först intogs 
Barbro och Sven Fagerström samt Lennart 
Mattsson i vår Loge.

Därefter installerade DD  Göran Nilsson 
med stab från LL Carl von Linné Nr 678 i 
Växjö våra tjänstemän på ett elegant sätt.

Följande Utvandrarsyskon erhöll utmärkel-
ser: Ulla och Bengt Ödmann fick märket för 
25 års medlemskap, Bertil Geneback för 10 
års medlemskap samt Ronald Karlsson FDO-
värdighet.

Efter det långa mötet smakade högtidssu-
pén alldeles utmärkt. Sedvanliga skålar och 
leven utbringades. V0 Greta Franzén talade 
till våra nya Logesyskon, och Lennart Matts-
son tackade å de nyintagnas vägnar.

Som vanligt en trevlig Vasakväll med hög 
stämning.

HUR EN SKULP-
TUR BLIR TILL

Logemöte lördagen 
den 7 mars 2009. 
Efter sedvanliga 
förhandlingar vän-
tade sesampanerad 
fläskmedaljong med 
potatisgratäng och 
vitlökssmör. Vi såg 
alla fram mot kväl-
lens efterkapitel, då 
skulptören Johnny 

Martinsson skulle berätta om sin konst. Det 
blev en spännande resa från barndomen i 
Karlshamns skärgård via de första trevande 
försöken med gips till utställning på Liljeval-
chs och erkännande. På en film fick vi följa 
en skulpturs väg från idé till det hög-tidliga 
avtäckandet. Det var mycket intressant att 
höra Johnny berätta om sina tankar bakom 
de olika detaljerna i konstverket. Med en 
varm applåd och lite gott att dricka avtacka-
des kvällens föredragshållare. /MWO Bertil Geneback med gäster: DD630 Karl-

Erik Mellnert, DM Catherine Bringselius Nilsson, 
DD680 Göran Nilsson samt O 678 Gunnel Palm

Walle Johansson med sitt durspel

LOGEN NYBYGGARNA NR 698 - ÄNGELHOLM

Skulptör med modell av skulptur

JUBILEUM
Logens Högtidsmöte den 4 oktober, firades 

med Reception och 35-årsjubileum. Det var 
35 egna Logesyskon, samt 6 gäster från Lo-
gen Höganäs Nr 634, som O Mats Holmberg 
kunde hälsa välkomna, och efter Logens öpp-
nande, genomfördes under ledning av CM 
Per-Olle reception av våra 4 nya medlemmar, 
Lena och Bertil Pålsson samt Ingrid och Gö-
ran Johannesson. (bild på sidan 20) Vår Loge, 
Nybyggarna Nr 698 bildades 1973 den 22 
september, och kunde denna kväll, fira 35 år i 
VASA ORDEN AV AMERIKA.

 KL Gunnar berättade om Vasaordens bil-
dande i USA år 1896, och att vid 9:e Storlo-
gemötet år 1913 beslöts att Loger skulle få 
instiftas i Canada och Sverige. I Sveriges stif-
tades den första Lokallogen 1924 i Göteborg. 
LH Henry berättade om Logens tillblivelse i 
Helsingborg, då installerades 10 Logesyskon, 
av dessa finns fortfarande 4 kvar i Logen, som 
mest har Logen haft omkring 100 medlem-
mar, idag är vi 55. KL Gunnar överlämnade 
en bukett till Logen, innehållande 35 blom-
mor gjorda av papper, färger valda ur USA o 
Sveriges flaggor, 7 röda, 7 vita, 7 mörkblå och 
7 gula, 7 ljusblå.

Vår DD Berit hälsade från DM Catherine 
Bringselius Nilsson, som gratulerade oss till 
jubileet och önskade oss fortsatt framgång. 
Ett flertal telegram hade inkommit, bland an-

nat ett från Distrikt 20. Efter denna högtidli-
ga Reception och jubileum i Logesalen, fort-
satta högtiden med att O Mats hälsade oss 
välkomna till bords, varefter en skål och ett 
leve utropades för Ordens högsta beskyddare, 
hans majestät kung Karl XVI Gustav, varefter 
Kungssången sjöngs. Talet till recipienderna 
hölls av VO Anna-Brita, och nye medlem-
men Bertil tackade för deras inträde. Under 

”levande” musik och dans, avslutades kvällen, i 
en underbar Vasa-afton, en högtidskväll.  

Lördagen den 31 oktober var Brödernas af-
ton, först kunde O Mats hälsa 12 Vasasyskon 
från Logen Höganäs Nr 634 och 2 från Logen 
Malmöhus Nr 643 samt 34 egna Logesyskon 
välkomna till aftonens möte. Samt senare 2 
gäster.

KL Gunnar berättade lite om Canada, vars 
upptäckt sättes i regel till 1497, är en till yta 
världens största land, 22 gånger så stort som 
Sverige, c:a 33.1 miljoner invånare i dag, är 
rikt på alla slags naturtillgångar och är högt 
utvecklat och i stort finns många likheter 
med Sverige. Niagara fallet – hästskofallet - 
har en fallhöjd på 50 meter och som fallhöjd 
är den liten, om man jämnför med Angel i 
Venezuela på 980 meter samt vårt eget i 
Sverige Njupeskär på 125 meter. Några av 
Niagaras betvingare – det var ett 50-tal per-
soner som försökt besegra fallet – och lyckan, 

Gunnar Hyberts, Rolf Hansson, Mats Holmberg 
och Henry Andersson med jubileumsbukett

PS Jan Wahlström läser kväl-
lens förhållningsregler
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- ”Snoddas” Nordgren sjöng på sin tid att åka 
nerför fallet. Omkring år 1951 förbjöds så-
dana äventyr.

FDO Rolf läste upp förnomineringen av 
nästa års styrelse, alla platser utom ungdoms-
ledare var besatta.

 Vid kvällens efterkapitel  kom Bengt-Åke 
Bengtsson, för till ämne ”Ett gott skratt för-
länger livet” med roliga historier, sång och 
musik bevisa denna sats, och föredraget upp-
skattades livligt av Logesyskon.

Kvällens avslutades med lite dans, lotteri-
dragning, till en ny trevlig kväll i sann Vasa-
anda. 
Årets sista Logemöte den 13 december,  

innehöll både val av tjänstemän för år 2009 
och julfest. O Mats kunde denna afton hälsa 
35 Logesyskon välkomna.

FDO Rolf läste upp nästa års tjänstemän, 
som godkändes av de församlade.
Budgeten för nästa år presenterades och 

godkändes. Mötet avslutade sedvanligt med 
att alla tände vars ett ljus och Nu tändas tu-
sen juleljus sjöngs. O Mats önskade oss alla 
en God jul och VO Anna-Brita önskade Mats 
detsamma.

Efterkapitel började med trevlig bordspla-
cering, stort uppdukat julbord med allt man 
kan tänka sig i julmatsväg. Efter maten in-
trädde Lucia med tärnor, (bild på sidan 20)
från Ängelholms musikskola och en lergöks-
orkeste,  en mycket duktig grupp som gjorde 
en stämningsfull stund. En tidig tomte dök 
upp med klapputdelning till att syskonen och 
innan han gick tillbaka till skogarna erhöll 
han lite gröt som han tacksam tog emot. Pa-
ket öppnades med glada tillrop, lite dans  och 
dragning på kvällens lotter gjorde kvällen till 
en höjdpunkt i god Vasaanda. /GH

Bengt-Åke Bengtsson underhöll

LOGEN TRELLEBORG NR 734 - TRELLEBORG
MÅRTENSFEST
90 medlemmar infann sig till Logemötet ons-

dagen den 12 november. Ämnet för Kontakt 
Amerika var Mors och Fars dag, två högtider med 
amerikanskt ursprung, som också firas i vårt land.

Efterkapitlet gick helt i gåsens tecken. Maten 
bestod av svartsoppa, helstekt gås med tillbehör 
samt äpplekaka med vaniljsås till efterrätt. Under 
denna helskånska måltid spelade violinduon  Ma-
jor & Minor välkända melodier. Denna oförglöm-
liga Mårtensfest avslutades med ett fantastiskt lot-
teri med gås, ankor och gåsförkläden som vinster.  
/MR

 Höstens sista Logemöte den 13 december gick 
helt i julens tecken. Lucia med tärnor från Kom-
munala musikskolan inledde efterkapitlet med 

underbar sång. Därefter avnjöts ett fantastiskt jul-
bord med en stor mängd välsmakande rätter. Vi 
åt och njöt av läckerheterna. Stämningen var på 
topp. Vi sjöng välkända julvisor, dansade långdans 
och några med tur i lotteri bar hem julklappar 
med okänt innehåll. En stämningsfull och lyckad 
julfest var till ända.  /MR

Den 13 januari hölls årets första Logemöte. Ef-
ter mötesförhandlingarna avnjöt vi en god måltid 
som bestod av kalkonfilé med klyftpotatis och 
Dallassallad, därefter kaffe och god kaka. För un-
derhållningen svarade Linda och Martin som spe-
lade härlig musik och Linda försökte lära en del 
av oss linedance. En hög stämning hela kvällen 
som avslutades med dragning i lotteriet.  /GS

NY LOKAL
Logen Klockan Nr 747 höll högtidsmöte 

den 22 november 2008. Under högtidsmötet 
recipierade Lilian Hansen. Ämnet för kvällens 
Kontakt Amerika handlade om ”Demokratiska 
Partiet” och var speciellt valt med tanke på val-
utgången i Amerika.

Logen har bytt möteslokal och vi är nu i Sca-
lapaviljongen i Örkelljunga. Br VO Leif Svens-
son berättade om hur byggnaden kom till och 
hur folkdanslaget i Örkelljunga senare renove-
rade den gamla biolokalen med virke från Skyt-
tepaviljongen, därav namnet Scalapaviljongen.

Efter att ha njutit av en mycket smakfull mid-
dag dansades det flitigt långt ut på natten.

JULFEST
Den 13 december var det julfest med luciatåg. 

Sedvanliga förhandlingar hölls och Christina 
och Stig Birgersson fick ta emot 10-årsmärket 
av O Sy Inger. Under kontakt Amerika läste KL 
en översättning från dagboken ”Butter in the 
well” skriven av Linda Hubalek, efter dagboks-
anteckningar som Maja Kajsa Svensson skrivit 
ner när hon, hennes man Carl och dotter Chris-
tina kom till USA våren 1867. Denna gång var 
utdraget hämtat från åren 1872 och 1873.

Efter mötet framträdde ett fantastiskt lucia-
tåg som verkligen förgyllde kvällen. (bild sidan 
20) Därefter var det dags för julbordet med de 
bästa läckerheterna, samt väl valda drycker. Jul-
tomten kom även denna gång, och efter att han 
deklamerat dikten ”Tomten” delade han ut jul-
klappar till alla snälla Logemedlemmar. Ingen 

blev utan!
Efter summering av året kan vi konstatera att 

även detta år har varit mycket bra, bl a med 
intagning av fem nya medlemmar.
O Inger avslutade året och julmötet med att 

tacka för gott samarbete under året som gått 
och önska alla God Jul och Gott Nytt VASA-
år.  /AJ
Vid Logens januarimöte slog influensan till 

och hindrade flera logesyskonatt närvara. 
Efter årsmötesförhandlingar intog vi en god 

middag. Sedan överlämnades ordet till VO Elis 
Ljungek från LL Tre Hjärtan i Halmstad. Han 
berättade om sitt stora intresse för hästar, sär-
skilt travhästar och travets historia.
Åhörarna uppskattade verkligen föredraget. 

Det märktes på alla frågor som följde.
Efter kaffet med kaka rörde vi på oss en stund 

till musik. Sedan skildes vi åt efter en kväll i 
gemytlig Vasa-anda.

Lördagen den 28 februari hade vi glädjen att 
ha 20 gäster från Logerna 608, 634 och 698. 
Parentation hölls för Birgit Sturesson.

Installation av Logens tjänstemän utfördes på 
ett värdigt sätt av vår DD Jan Eriksson med stab. 
Helena och Arne Jönhill erhöll 10-årsmärken. 
Vår DD utdelade PC-märke till O Inger Erics-
son.

Stämningen var hög under den goda midda-
gen. Efter några danser var det dags för kaffe 
och kaka. Många av gästerna kunde vid lott-
dragningen hämta vinster. Sedan skildes vi åt 
efter ännu en trevlig Vasa-kväll. /IE

LOGEN KLOCKAN NR 747 - ÖRKELLJUNGA

LOGEN BLÅ JUNGFRUN NR 749 - OSKARSHAMN
Lördagen den 15 november hade Logen 

Blå Jungfrun Nr 749 Högtidsmöte med re-
ception samt Gåsamiddag. Logen gästades 
av DD  Lars Carlson med hustru  Kerstin 
LL Calmare Nyckel Nr 628 och HM Anna 
Smedberg, Olle Klavebäck med hustru Ma-
rianne, Stig Nordell med hustru Ingrid samt 
Ingemar Bergqvist samtliga från LL Wester-
vik Nr 679.

Under en stämningsfull reception fick Lo-

gen tre nya medlemmar. (bild på sidan 19)
Efter att gås med tillbehör avnjutits vid vack-
ert dukade bord, höll ordförande Birgitta 
Petersson tal till de nya medlemmarna och 
deras tacktal framfördes av Lennart Trueds-
son. DD Lars Carlson tackade för maten och 
ytterligare tal under kvällen hölls av bl.a. Olle 
Klavebäck.

Den trevliga och högtidliga kvällen avsluta-
des med dans och dragning på lotteriet. / BP
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De båda svenska Distriktslogerna av Vasa 
Orden av Amerika har utsett Professorn i 
Teatervetenskap ANNE-CHARLOTTE HA-
NES HARVEY till Årets Svensk-Amerikan 
2009, den 50:e i ordningen.

Anne-Charlotte Hanes Harvey växte upp 
i Gamla Stan i Stockholm. Familjen var 
mycket kulturellt intresserad. Det har präg-
lat Anne-Charlotte Hanes Harvey, som gjort 
berömvärda insatser inom olika kulturella 
genrer.

Efter studentexamen 1959 läste Anne-
Charlotte konsthistoria på Stockholms Uni-
versitet. Därefter vidtog studier vid Scripps 
College i Kalifornien, vilket ledde till en 
Bachelor of Arts i konsthistoria. Där träffade 
hon också sin blivande man Michael Harvey. 
De gifte sig 1963 i Storkyrkan i Stockholm. 
Anne-Charlotte Hanes Harvey fortsatte att 
studera, nu på University of Minnesota. Vid 
det lärosätet tog hon sin Master of Arts-exa-
men i teatervetenskap och skandinavisk lit-
teratur och några år senare doktorsgraden i 
teatervetenskap. Under sin tid i Minneapolis 
fick Anne-Charlotte Hanes Harvey intresse 
för svensk-amerikansk musik och teater. De 
svenska immigranternas populärkultur blev 
forskningsobjekt för Anne-Charlotte, doku-
menterad i skrift, på scen, i TV-program och 
i fyra LP-inspelningar. Hon var bland annat 
med och startade Olle i Skratthult-projektet.
Anne-Charlotte hade ett skandinaviskt ra-

dioprogram varje vecka och var i sex år head-
line singer vid Minneapolis Snoose Boulevard 
Festival. 

Doktorsgraden i teatervetenskap ledde till 
en professorstjänst vid San Diego State Uni-

versity. Anne-Charlotte Hanes Harvey har 
under åren presenterat ett antal sångturnéer 
och många föredrag på svensk-amerikanskt 
tema samt gästforskat vid Emigrantinstitutet 
i Växjö, Uppsala Universitet, och Swenson 
Swedish Immigration Research Center. Hon 
har också arbetat som dramaturg och teater-
översättare—främst med Strindberg, Ibsen, 
Unga Klara och Dockteatern Tittut—och satt 
upp många teaterföreställningar i USA. Till 
hennes insatser som förmedlare av svensk 
kultur hör också översättningen av Nyléns 
stora verk Hemslöjd och Ellen Key’s Skönhet 
i hemmen. 
Anne-Charlotte Hanes Harvey är styrelse-

medlem i Strindbergssällskapet i Los Ang-
eles, Ibsensällskapet i Amerika, och Swedish 
Council of America. Medlem av Vasaorden 
av Amerika (Scandinavian Lodge #667) 
och dess Grand Lodge Cultural Director för 
Amerika och Kanada 2002-06.

1998 tilldelades Anne-Charlotte Hanes 
Harvey Hans Majestät Konungens guldme-
dalj. Hon utnämndes 2002 till ”Scandinavian 
of the Year” av American Scandinavian Foun-
dation i Thousand Oaks, Kalifornien, och 
hedrades 2004 med Hans Mattsonplaketten 
i Skåne. År 2006 mottog hon Sven A Eliason 
Award av svensk-amerikanska handelskam-
maren i Los Angeles och 2008 utmärkelsen 
Mortar Board från San Diego State Univer-
sity. 

Mer information om Årets Svensk-Ameri-
kan kan fås av Ordföranden i kommittén för 
Årets Svensk-Amerikan Gunnar Gustafsson 
tel. 0303-54113

Pressrelease
Årets Svensk-Amerikan 2009
Anne-Charlotte Hanes Harvey

Bilder från Logerna 734, 747 och 749

LL734 - Gås i Trelleborg

LL734 - Linda & Martin LL734 - Major & Minor

LL734 - Linedance

LL747 - Elis Ljungek LL747 - Arne och Helena Jönhill
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Blåsippan uti backarna står...

Sådana här såg DKL på sin promenad


