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REDAKTIONELLT
MANUSSTOPP för nästa nummer av VASA NYTT är den 12 augusti 2010.

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!
Vasa Support Club,  bildad 

den 2 april 2000,  är en Vasa 
Aktivitetsklubb inom Vasa Or-
den av Amerika.

Syftet har varit och är fort-
farande att stödja kulturakti-
viteter,  ungdomsaktiviteter,  informera om 
Vasa Orden av Amerika och rekrytering av 
nya medlemmar.

Ekonomiskt har VSC under åren kunnat 
stödja Lokalloger och enskilda medlemmar  
(även barn till dessa) med ett antal 100.000 
kronor,  om ansökningar om bidrag har varit 
förenliga med våra stadgar.

Vi kommer att fira vårt 10-årsjubileum på 

en skånsk gäst-givaregård i samband med 
vårt årsmöte 20-21 mars (som 
vanligt på styrelseledamöternas 
egen bekostnad).
Vi ser med optimism fram 

emot ytterligare år där vi med 
vårt ideella arbete kan glädja 

såväl Loger som enskilda medlemmar inom 
Vasa Orden av Amerika.

Med många hälsningar och med hopp om 
att fler Vasa-medlem-mar vill bli medlem-
mar även i Vasa Support Club, där årsavgif-
ten är 30:-  (!!) kronor.

Styrelsen för Vasa Support Club
Rolf Arnshed 
Ordförande
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Aktivitetsklubb 
VASA ORDEN AV AMERIKA 

DISTRIKTSMÄSTARENS
SPALT

Från vänster:  Åke Mellnert,  LL 617,  Kjell Åhlander, sekr., LL 734,  Rolf Arnshed,  
ordf.,  LL 734,  Gull-Maj Högstedt, kassör,  LL 634 och Knut Rosenkvist,  LL 634.

Kära Vasamedlemmar,
Årets högtidliga installationsloger är ge-

nomförda. Tjänstemän har lämnat sina poster, 
en del har återinstallerats för en ny termin, 
andra medlemmar har installerats för första 
gången för ett uppdrag i logen. Till tjänste-
män och kommittémedlemmar som avtack-
ats för sina insatser framför jag ett varmt tack. 
Ni har gjort värdefulla tjänster för er loge och 
för Vasa Orden av Amerika. Jag hoppas era 
kunskaper och tjänster skall komma logen till 
del även framgent.

Jag önskar de nya tjänstemännen lycka till 
med sina uppgifter. Till alla medlemmar vill 
jag sända en uppmaning: uppmuntra era tjäns-
temän genom att flitigt besöka logemötena! 

Logerna är det fundament som vår Orden 
vilar på. Verksamheten skall kännas menings-
full och lockande för gamla och nya med-
lemmar. Jag hoppas, att ni i logen har tagit 
till er de råd och tankar, som redovisats av 

de två grupper som 
jag tillsatte speciellt 
för medlemsvård och 
medlemsrekrytering. 
Gruppernas redovis-
ningar har sänts till 
alla loger. Där finns 
idéer, som kanske passar just er loge.

Sista helgen i augusti är det traditionsenligt 
tjänstemannakonferens. Då inbjuds alla tjäns-
temän att deltaga. Tills dess, värna om varan-
dra och verksamheten i era loger, så vi kan se 
fram emot ett gott nytt VASA-år.
Avslutningsvis sänder jag en födelsedags-

hälsning från oss Vasamedlemmar till er i 
Vasa Support Club för tio år av värdefullt 
ekonomiskt bistånd till logerna i DL 20. 

I Sanning och Enighet 
Catherine Bringselius Nilsson 
Distriktsmästare

AKTIVITETSKLUBB NR 22 
VASA-ARKIVETS STÖDFÖRENING

bildad 21 september 1992

Gör en god gärning - bli medlem i Vasa-Arkivets Stöd-
förening och stöd A rkivets verksamhet och bevara en 

svensk-amerikansk kulturhistoria.
Vid kondoleanser - tänk på Vasa-Arkivets Minnesfond!

Årsavgift kr 50:- Livstidsmedlem kr 700:- Postgiro 73 27 09-1

c/o: Gunnar Mossberg, Tibastvägen 12, 372 53 KALLINGE 
tel: 0457-203 90
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SLD HAR ORDET
PÅ SPÅRET, ett intressant, allmänbildande, 

lärorikt och populärt TV program. Vi startar 
Vasa-tåget, vart är vi på väg. Är vi på rätt spår? 
Har vi lyft bommarna så att tilltänkta perso-
ner kan nå fram, bli upplysta och informe-
rade om vad ett medlemskap i Vasa Orden 
av Amerika kan ge tillbaka av Lärdom, Vän-
skap och Gemenskap, allt det vi människor 
så väl behöver på vår vandring genom livet. 
Vi Vasa-syskon måste förmå oss dela med oss 
informera vilka vi är, vad vi gör, vem de skall 
kontakta, det finns information på nätet via 
datorn. Räcker detta? Tydligen inte! Vi måste 
bryta den neråtgående trenden med mins-
kat medlemsantal år efter år. Jag ställer mej 
frågan: Hur är det med vår Orden och dess 
framtid ! Vart är vi på väg. Okey jag vill inte 
enbart skriva om negativa trender i Vasa Or-
den av Amerika. Jag har själv fått uppleva un-
der mina besök i Lokal-logerna och där mötts 
av otaliga Vasa syskon som kämpar för sina 
Logers framtid och utveckling. Tack alla Ni 
Vasa-medlemmar som vill och förstår vad vår 
kära Orden betyder för oss alla. Ge inte upp! 
Försök smitta av Er till övriga Vasa-syskon. 
Om Vi sätter till alla klutar, är jag övertygad 
om att Vi kan komma fram med många bra 
och framgångsrika ideèr. Detta ett måste för 
vår överlevnad.

Som Ni säkert förstår blir våra kostnader i 
Lokal-logerna högre och högre beroende på 
att medlemsantalet minskar och som följd 
därav ökas våra kostnader genom färre beta-
lande medlemmar. Detta slår igenom både i 
Distriktslogerna och Storlogen som får svårt 
att klara sin ekonomi
Till något helt annat, Vi har fått vinter med 

snö och kyla när jag skriver detta. Jag hoppas 
att, när jag kommer hem från min resa till 
USA, våren är på väg. Det blir 2 veckor i Flo-
rida, 2 veckor i Los Angeles med besök på DL 

Pacific Southwest 
Nr15s Distrikts-
möte i Woodland 
Hills. Det skall bli 
intresannt att få 
deltaga som SLD 
DL 20. Vi är 12 
Vasamedlemmar 
från min hemma-
loge Höganäs Nr 
634 som besöker 
Storloge-mötet i Washington DC den 2-8 
juli 2010, planeringen går som smort, flygbil-
jetter, hotell, de olika arrangemangen som vi 
skall deltaga i är klara, så vi ser framemot en 
spännande resa i juli månad. Efter Storloge-
mötet i Washington följer fortsättning då vi 
skall besöka en del intresanta platser som till 
exempel Niagara Fallen på den Canadensiska 
sidan, NEW HAVEN i Connecticut där Vasa 
Orden av Amerika instftades den 18 septem-
ber 1896. 
Jag har blivit invald som styrelsemedlem i 

Vasa Support Club så jag ser framemot att 
få vara med att agera tillsammans med Sup-
port Clubens ledning med Rolf Arnshed som 
Ordförande, en uppskattad och aktad Vasa-
medlem.(Se annan plats i Vasa Nytt) Okey, 
då startar vi vår resa genom Sverige. Vart är 
vi på väg med ALLA Vasa-syskon som med-
tävlande? Tala om för alla att vi finns, att Vasa 
Orden av Amerika är en Orden med självakt-
ning, tala om att Ni vill bli Faddrar till nya 
medlemmar som i sin tur förhoppningsvis kan 
rekommendera tilltänkta medlemmar. Perso-
ner som får ta del av Gemenskapen,Glädjen 
och den Varma Vänskap som  finns i Vasa 
Orden av Amerika. Slutar med ett Tack på 
förhand för att Ni hoppar på vårt Vasa-tåg 
genom Sverige. Lycka Till !

I Sanning och Enighet
Knut Rosenkvist SLD DL 20.

DKL HAR ORDET
Ordenssyskon!
God fortsättning på det nya Vasaåret. Här 

i Jönköping har vi haft mer snö än vanligt 
under december och januari. Just nu passerar 
en stor grupp med förskolebarn utanför mitt 
fönster som varit till ”Karamellbacken” för att 
åka pulka. Det märks att barnen har varit ute 
denna vinter och lekt och haft roligt.

Jag vill tacka er för alla inbjudningar till 
era Logemöten under hösten. Med många 
av dessa inbjudningar har kommit månads-
brev om arbetet ute i Logerna. Era program 
har varit mycket varierande med olika inslag 
både kulturellt och underhållande. Omtanke 
om Vasasyskon som ej kunnat delta har också 
uppmärksammats och visar verkligen att ge-
menskap och omtanke finns inom Vasa Orden.

Under hösten och 
vintern har SLKL 
Gun Lith och jag 
arbetat med att göra 
en presentation av 
Logerna i vårt distrikt 
för att presenteras på 
Storlogekonventet i juli 
i Washington DC. 

Så snart som ni har klart 
med era arrangemang inför sommaren vore jag 
tacksam om ni sände uppgift om dessa till mig 
så att de kommer med i VASA NYTT. Sänd 
till dl20.dkl@vasaorden.se, maureen.bengts-
son@telia.com eller till Narvavägen 4A, 554 
48 Jönköping.

I Sanning och Enighet
Maureen Bengtsson

MDER HAR 
ORDET

Vasasyskon!
God fortsättning på 

det nya året. 
I Kina blir det nu ti-

gerns år, när vi firar alla 
hjärtans dag i februari.

Här i Skåne har vi haft 
en kall och vit vinter som 
inte skådats på många 
år, men det är en trevlig 

omväxling mot tö och slask som är det vanliga.
Vill passa på och lyckönska alla Logerna med 

deras nya tjänstemän som nu håller på att in-
stalleras runt om i vårt distrikt. Installationsri-
tualen skall vara en ledstjärna för våra DD med 

sina staber och följas, vilket det säkert också 
görs.

Nu är ju ingenting så bra att det inte kan 
förbättras eller anpassas till verkligheten, och 
känns det som något behöver diskuteras eller 
justeras så tar jag gärna emot synpunkter.

I dagarna läggs en sista hand vid våra mo-
tioner till Storlogemötet i sommar så våra 
delegater får lite att jobba med. Samordning 
med Rolf Öhgren som MDER i DL 19 pågår 
för fullt för att vi ska få texten rätt och riktig.

Första helgen i mars är det dags för årets 
första ER-möte och glöm inte att det är al-
las synpunkter som vi får in, som gör att vi 
utvecklas. 

I Sanning och Enighet
Bengt Åberg

GENOM MEDLEMSKAP, GÅVOR OCH 
 KO NDOLEANSER BLIR DU DELAKTIG I 

MÅNGA FINA PROJEKT INOM VÅRT DISTRIKT!
Medlemsavgift 30:-/år (Loger 100:-/år)

Välkommen i gemenskapen!
Postgiro 105 68 42-6
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 PRESSRELEASE
 Årets Svensk-Amerikan 2010, John E. Nor-

ton, född 1936, son till den svenskättade 
konstnären Paul N. Norton och Augustana-
studenten Lucy A. McClean, senare småskole-
lärarinna i Iowa.  John E. Nortons farfars farfar 
Olof Nordin ingick i pastor Lars Paul Esbjörns 
utvandrargrupp till Andover, Illinois, 1849.  

John E. Norton tog examen i statkunskap 
på Knox College i Galesburg, Illinois, och 
studerade svenska vid Augustana College i 
Rock Island, Illinois. Efter ett års studier vid 
Föreningen Nordens folkhögskola Biskops-
Arnö utanför Uppsala fortsatte han med hö-
gre studier vid Stockholms universitet och 
tog därefter Master’s Degree vid University 
of Minnesota i amerikanska studier, särskilt 
immigration till Nordamerika. 
John E. Norton tjänstgjorde i Tyskland som 

underofficer i Förenta staternas armé samt föl-
jeofficer för skandinaviska studiegrupper.  Han 
undervisade vid arméns stabsskola i München 
och USA och avgick med pension 1990 som 
underrättelseofficer efter 32 års tjänst. 

Som volontär har han tjänstgjort som styrel-
semedlem i Scandinavian Seminar, The Ame-
rican-Scandinavian Association vid Augustana 
College i Rock Island i Illinois, där han också 
är Augustana historiska sällskapets kvartalsre-
daktör. John E. Norton har också varit engage-
rad i Bishop Hill Heritage Association. Han är 
en mycket kunnig och inspirerande guide för 

turistgrupper.  Han behärskar svenska språket 
och vårdar väl sitt svenska ursprung.   

Sedan 1987 har John E. Norton lett uppskat-
tade ”Elderhostel-”resor för äldre till Skan-
dinavien och sedan 1997 till Tyskland och 
Centraleuropa. Han är intresserad av historie-
forskning, fotografering och friluftsliv. John E. 
Norton och hans hustru Janet har två barn.  

John E. Norton kommer att mottaga sin ut-
märkelse i Växjö den 8 augusti. 
Vasa Orden av Amerika har sedan 1960 

utnämnt Årets Svensk-Amerikan för att hedra 
våra emigranter för deras insatser i Amerika. 
Årets Svensk-Amerikan har antingen varit en-
gagerad i svenskamerikanska kulturutbyten 
eller gjort en enastående karriär i det ameri-
kanska samhället. Bland tidigare mottagare 
av denna hederstitel märks nobelpristagaren i 
kemi 1951, Dr Glenn T. Seaborg, astronauten 
Edwin Aldrin, skådespelerskan Signe Hasso, 
ordföranden i USA:s högsta domstol William 
H. Rehnquist, Marilyn Carlson Nelson, VD 
för Carlson Companies Inc., Agneta Nilsson, 
grundare av organisationen SWEA, diplomat 
Barbro Osher och dramaprofessor Anne-Char-
lotte Hanes Harvey.  Information om Årets 
Svensk-Amerikan kan fås av ordföranden i 
kommittén för Årets Svensk-Amerikan, Ca-
therine Bringselius Nilsson, tel 0470-28588, 
e-post: cbringselius@telia.com. 
Växjö den 12 april 2010 
Catherine Bringselius Nilsson 

Så var rubriken till ett anförande på efter-
kapitlet första höstsamlingen i sept. Jag hade 
fått förmånen att få berätta något om musik-
familjen Öst som jag blivit ingift i.

Lika bra att från början slå fast att vi inte på 
något sätt är släkt med Lapp-Lisa, d.v.s. Anna-
Lisa Öst.

Vi anser att det är Jon-Erik Öst som är släk-
tens huvudman. Han föddes i 1885 i Bergsjö i 
Hälsingland. Fadern som var fotograf lämnade 
tidigt familjen och åkte över till Amerika. Mo-
dern som var mycket musikalisk lärde honom 
att spela gitarr. Så småningom lärde han sig själv 
att spela fiol. Vid 12 års ålder gjorde han sin för-
sta komposition. Det är valsen ”Fiolen min” som 
han är mest känd för. Han var en riktig kvin-
notjusare och fick 12 barn med 5 olika kvinnor.

Jag kommer i fortsättningen att uppehålla mig 
vid de barn han fick med Eda Öst. Äldst är Erik. 
Han fick inte gå färdig skolan utan fadern tyckte 
han kunde följa med och spela på helgerna. Så 
småningom utbildade han sig till bagare. Fick 
dock problem med mjöldamm och tvingades 
sluta. Han åkte till Stockholm där han snart 
blev känd som dansbandsmusiker. Åtskilliga är 
de människor som hört och sett honom spela 
vid Bollnässtugan på Skansen. Gjorde flera resor 
till USA. Visst minns vi honom inte minst från 
Café Sundsvall där har gärna flirtade med pu-
bliken. Vid 71 års ålder deltog han i Melodifes-
tivalen. Därmed den äldste deltagaren någonsin.

Nr två i syskonskaran är Calle. Han utbildade 
sig också till bagare men fick också problem 
med mjöldammet. Han kom tidigt i kontakt 
med Pingströrelsen. Fick smeknamnet ”Guds 
speleman på jorden.” Han var också flera gånger 
över till USA. Vid ett tillfälle fick han en sådan 
hemlängtan. En svenskamerikan kunde inte för-
stå detta. ”Varifrån är du då” undrade Calle. Från 
Uppsala, blev svaret. ”Ja, se dit, har jag inte hel-
ler någon längtan”, sa Calle. Hans mest kända 
sång är nog ”Vi skall fara bortom månen.” Det 
tog honom bara 45 min. så var text och musik 
klar.

Nr tre bland syskonen är Oskar. Han är den 
mest anonyme bland syskonen. Var den bland 
bröderna som hade den vackraste sångrösten. 
Han var ett tag med som sångare i Eriks orkester 
i Stockholm. Övergick till att måla tavlor sedan.

Nr fyra är Anna. Hon lever fortfarande på ett 
servicehem i Edsbyn. Skall fylla 100 år nästa år. 
Hon reste runt i hela Sverige med olika grupper. 
Mamma till Bernt, Stig, Rolf, Johnny, Siv och 
Inger. Hon låg flera veckor etta på Svensktop-
pen med ”Nicolina”. Bernt bildade ju ”Family 
Four”. Den första gruppen var enbart med sys-
konen. Så inträffade den tragiska trafikolyckan 
då Stig omkom.  Efter några olika samman-
sättningar kom Family Four att bestå av Bernt, 
Agneta, Pierre och Marie. De vann Melodifes-
tivalen två gånger. Idag är det bara Bernt, Rolf 
och Inger kvar i livet. Anna kom senare i livet 
i kontakt med Pingströrelsen och fortsatte att 
sjunga kristna sånger. Även hon var över till 
USA på turné.
Yngst bland syskonen är sladdbarnet Eddy. 

Han döptes till Edor men tog Eddy som ar-
tistnamn. Hade flera egna dansbandsorkestrar. 
Spelade också tillsammans med Anna. Även 
han kom senare i livet i kontakt med Pingst-
rörelsen. Syskonen Öst blev ett begrepp under 
1970-talet. Man åkte och samlade in pengar för 
hemlösa knutna till Nalen i Stockholm. Det var 
under en sådan resa som jag träffade Eddy. Det 
sa ”klick” omedelbart. Vi gifte oss 1973. Året ef-
ter föddes vår son Lars. Vi fick sedan ytterligare 
två söner: Ronny och Åke.  Lars spelar trumpet. 
Ronny spelade trummor ett tag men har bytt ut 
trumpinnarna mot målarpenslar. Haft två egna 
utställningar i Stockholm där han bor. Jag är 
också farmor till två underbara barnbarn. Fred 4 
år skickade mig en teckning förställande en båt 
full med noter på väg till orkestern.

En familjesaga slutar inte. Men det gör jag. 
Tack för att du läst mina rader.

Gunilla Öst.

ÖST - EN FAMILJESAGA. GUNILLA BERÄTTAR.

DATUM ATT NOTERA I ALMANACKAN

ÅSA-firande i Växjö 
6 augusti 2010

Distriktsmöte i Ljungby 
20-22 maj 2011
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LOGEGLIMTAR

Fredagen den 11 September.
SKÅNSK AFTON
Logens nya DD Gunilla 

Broddesson, LL 608, fördes 
in, och hälsades välkommen av Ordf. Carl-
Olov Rindstål.  Gunilla hade tagit med sig 23 
medlemmar från sin Loge, vilket gjorde kväl-
len extra trevlig. Efter 4 år som Logens DD 
överflyttades idag  Gunnel Hallberg Dahlman 
som medlem i vår Loge. Gunnel avtackades 
med LFT och en blomma för sina år som Lo-
gens DD av Ordf. Carl-Olov. Carl-Olov rap-
porterade från Distriktsmötet. KL Olle Olsson 
berättade under Kontakt Amerika om staden 
TURLOCK och svenskar i Kalifornien samt 
framförde en hälsning från  Solveig Dahlgren 
i vår vänloge i Miami. DD Gunilla överlämna-
de, på uppdrag av DM Catherine Bringselius 
Nilsson, DFT till  Ann-Christine Sjöström och  
John Andersson för deras insatser i Logearbete 
och för vår Orden. En Skånsk aftons matsedel 
var ju Skånsk Kalops och Skånsk äpplekaka, 

det åts och njöts så av maten att vår underhål-
lare Bengt Å Bengtsson som som berättade om 
Edvard Persson och hans liv, blev rejält förse-
nad. Efter sedvanliga lotteridragningar drog vi 
hemåt glada och belåtna.

Lördagen den 10 oktober
WIENER-AFTON
Första hösten vi inte har högtidsmöte. Vi 

hade glädjen att välkomna ännu en överflyt-

tad Logesyster till vår Loge, nämligen  Irene 
Aldén som flyttat från LL Christian Nr 617. 
Under Kontakt Amerika berättade KL Olle 
Olsson om den i Amerika framgångsrika 
flickan som sägs ha erövrat hela värden med 
sin skönhet och skådespeleri, Anna Q Nils-
son från Ystad, hon blev 1907 vald till Ame-
rikas vackraste flicka och 1926 till Amerikas 
populäraste filmstjärna. År 1928 när ljud-
filmen började var hon en av få stumfilms-
stjärnor som passade för detta, hon tjänade 
då 20.000 dollar i veckan. Anna Q fick förra 
året en minnesplatta uppsatt på den fastig-
het i Ystad där hon bott och nu i år2010 får 
hon sitt namn på ett av de nya ”pågatåg” som 
trafikerar järnvägarna i Skåne. Grupp 5 hade 
dukat upp vackra bord och svidat upp sig 
själva i tyrolerhattar och bjöd in till Wiener-
snitzel och till kaffet serverades apfelstrudel.  
Solweig Svensson berättade om staden Wien 
och dess sevärdheter till den milda grad att vi 
kände som vi var i Wien just då. Vårt beröm-
da lotterivinstbord tömdes av glada vinnare 
och så var denna glada afton slut.

Fredagen den 13 november
LOGE-AFTON
Denna afton gick i Logens tecken med efter-

kapitel av Logens FDO  Kennie Sjöström. På 
mötet efterlyste nomineringskommittén fler 
aktiva som Logetjänstemän. KL  Olle Olsson 
avslutade sin berättelse om filmstjärnan Anna 
Q. Nilsson från Ystad, En berättelse från bo-

ken ”Svenskan Som Erövrade Världen.” Vid 
efterkapitlet berättade FDO Kennie om Mal-
mös historia från 1950 till år 2000, tidigare 
har  Kennie berättat om tiden fram till 1950.

Söndagen den 13 december
JULFEST
Så var det då dags för julmötet, glädjande 

nog med bland andra 8 st deltagare från LL 
Kärnan. Ritualenligt möte med andra nomi-
nering av tjänstemän, ett par vakanser åter-
står. KL Olle Olsson berättade en av många 
historier om Lucia. Lucia har ursprungligen 
sin gudomliga sida från Nordens Freja. Den 
ljusklädda Lucia uppträdde första gången 
i väst-svensk herrgårdsmiljö 1764, folklig 
blev seden först på 1900-talet. 1927 korades 
Stockholms första Lucia. Seden med Lucia 
kaffe och lussekatter daterar sig till 1880-ta-
let. Efterkapitlet började med att glöggen ser-
verades varm o go med tillbehör och peppar-
kakor. Sedan dukade grupp 2 fram ett stort 
julbord med alla sorters delikatesser som av-
slutades med ris a la Malta, den som inte var 
mätt sen får skylla sig själv. Nu väntade alla 
på att den röde mannan, TOMTEN, skulle 
komma och hårda bankningar på entrédörren 
förkunnade att han nått rätt adress. Tomten 
hade massor av julklappar med sig, och tänk, 
det räckte precis så att alla fick var sin, det 
var en snäll tomte och han kom, vad vi vet, 
ända från Ystad. Nu var det tid för kvällens 
begivenhet, Kvällspostens LUCIA, som sjöng 
underbart och trivdes med den härliga akus-

tiken i våra lokaler, Lucia-ansvarig på Kvälls-
posten lovade på stående fot att komma till-
baka med 2010-års lucia, passa på och besök 
vår loge då. Efter kaffe o kaka var det dags för 
dragning i lotteriet med det största vinstbord 
vi skådat nån gång, med mer än 100 vinster. 
Till slut var det slutdragning i vårt månadslot-
teri och glad vinnare blev Inga-Britt Olsson. 
Alla önskade varandra God Jul och vi vinkade 
farväl till Tomten när han satte sig i släden.

Fredagen den 15 januari 2010. 
ÅRSMÖTE-PIRATENAFTON
Det blev lite längre möte denna gång efter-

som vi hade både årsmöte och val av tjänste-
män för år 2010. KL Olle Olsson berättade 
om vad han skrivit om Logen och skickat till 
DKL Maureen Bengtsson, för vidaresänd-
ning till SLKL Gun Lith som skall presentera 
uppgifterna från Sverigelogerna vid Storloge-
mötet i Washington 2010. Efterkapitlet gick 
i Fritiof Nilsson ”Piratens” fotspår då Gösta 
Holmberg från Piratensällskapet berättade 
om Piratens liv och leverne, en intressant och 
rolig historia. Kaffe, kaka och lotterier avslu-
tade även denna kväll.

Lördagen den 20 februari.
HÖGTIDSMÖTE
Så var det dags för högtidsmöte med instal-

lation. Vi var 32 egna Logesyskon och vår 
DD Gunilla Broddesson hade inte mindre än 
18 st. Logesyskon, inkl. staben, med från sin 
Loge Kärnan vilket gladde oss mycket. Efter 
sedvanlig ritualenlig inledning av mötet var 
det tid för DD Gunilla med stab att instal-
lera våra tjänstemän, installationen utfördes 
på ett högtidligt, värdigt och stilfullt sätt 
som  Gunilla med stab fick stort beröm för. 
KL Olle Olsson berättade om ”Den glömda 
emigrationen” som handlade om när svenskar 
på 1800 talet började emigrera till ”De fatti-
gas Amerika” d.v.s. Danmark. Under Ordens 
väl bad  Birgit Ekelund CM att föra Ordf.  
Carl-Olov till altaret där hon överlämnade 
en Check på en aktningsvärd summa pengar 
till Logen att bl.a. användas som hjälp till Lo-
gens 80-års jubileum nästa år 2011. Ett stort 

KL Olle Olsson tackar Kennie med något gott.

Dom har köpt en tyrolerhatt.

LOGEN SKÅNE NR 570 - MALMÖ

Ann-Christine och John erhåller DFT.
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Sångkören ”Glatt Humör” som underhöll 
med sång och musik som också lockade till 
allsång. En trevlig kväll med god mat och lot-
teri som vanligt som det inte är mycket mer 
att berätta om.

KL. Olle Olsson

tack och en lång applåd fick Birgit för denna 
fina gåva. CM förde Barbro Henriksson och 
Carl-Olov Rindstål till altaret där de fick ta 
emot Logens förtjänsttecken för uppskattat 
och förtjänstfullt arbete i Logen. VDM Olle 
Wickström överlämnade märket, för värvning 
av minst 5 nya medlemmar, till BKL Jan-Åke 
Ferborn.  Jan-Åke överlämnade silverskålen 
med vackra blommor till Logens Ordf. Carl-
Olof som tack för året som gått. Vid banket-

ten serverades rätten Filét Mignon Black and 
White och Parfait som dessert, dessertvinet 
bjöd vår DD  Gunilla på. Rickards enmansor-
kester spelade upp till dans, med varierande 
modern musik och dansandet var både livligt 
och glatt, men även trevliga kvällar tar slut 
så också denna och alla gick nöjda och glada 
hem i vinternatten.

Fredagen den 12 mars.
BRÖDERNAS AFTON
Till dagens Logemöte kunde vi hälsa med-

lemmar från Logen Tre Hjärtan Nr 665, Logen 

Malmöhus Nr 643 och Logen Kärnan Nr 608 
som gäster. Under mötet som hölls enligt ri-
tualen, läste LH Nils Henriksson upp en egen 
dikt som upp-manar alla Ordenssyskon att 
stödja Vasaarkivet i Amerika, den lyder så här:
I USA finns ett arkiv, 
Som gömmer vår Ordens samlade liv. 
Att stötta upp detta DU gör elegant, 
Du lättar på börsen och skickar en slant. 
I hast du blir medlem i Stödförening. 
Vänd Dej till LH, 
det blir ingen försening. 
Per helår det kostar Dej femtio Coronas, 
En blygsammer siffra, 
man kan ju förvånas.
KL berättade om det Amerikanska Vasalop-

pet som arrangeras varje år i Mora i Minneso-
ta, i år var det 38:e gången det kördes, loppet 
är här 58 km långt och samlar mellan 1500 
och 2000 deltagare. Efter kaffet var det så 
dags för bröderna att göra en halvtimmes ka-
valkad över de senaste 10 årens olika bröder-
nas afton, det gjorde de med tal och sång på 
ett trevligt och glatt sätt som vi alla uppskat-
tade. Lotterna till vårt digra vinstbord gick åt 

som smör i solsken och alla som fick ta del av 
vinsterna blev naturligtvis mycket glada och 
vi andra var ändå nöjda med kvällen. 

Fredagen den 16 april.
MUSIKAFTON
Ett ritualenligt möte där vi på grund av 

sjukdom fick välja ett nytt biträdande Ce-
remonimästarpar som är Anita och Lennart 
Nilsson och installerades av DD Gunilla 
Broddesson. KL presenterade vem som bli-
vit Årets Svensk-Amerikan, John E Norton. 
Efterkapitlet var i kväll ett framträdande av 

Jan-Åke Ferborn, Birgit Ekelund, Barbro 
Henriksson och Carl-Olov Rindstål. Glada bröder roade oss.

Sångkören ”Glatt Humör” gjorde skäl för namnet
Birgit Ekelund överlämnar checken.

LOGEN CARLSKRONA NR 601 - KARLSKRONA
UTVANDRING TILL TYSKLAND
Lördagen den 24 oktober avhölls högtids-

möte. 34 egna Logesyskon hade hörsammat 
kallelsen.
Vår nya DD Arne Söderbom, Kerstin Söder-

bom och Berit Olsson från Logen Ronneby 
Nr. 630 hälsades välkomna.

Mötet genomfördes enligt ritualen.
Supèn intogs under hög stämning.
Kvällens föreläsare var Astrid Heinsen som 

berättade om den bortglömda utvandringen, 
en intressant bild av denna grupp som ham-
nade i Tyskland.

Kvällen avslutades med dans,innan vi alla 
återvände hem i nattens regn och blåst för 
att ändra våra klockor så att vi fick sova en 
timme längre på söndagsmorgonen. Ännu en 
fin Vasa-kväll att minnas.

INSTALLATION
Lördagen den 27 februari avhölls högtids-

möte med installation av Logens tjänstemän 
för år 2010. Ordföranden hälsade våra gäster 
från Logen Ronneby Nr 630 välkomna. Mö-
tet öppnades enligt ritualen.

 DD Arne Söderbom med stab genomförde 
installationen med värdighet och taktfast 
musik. DD utdelade distriktets förtjänst-
tecken (DFT ) till Lilian Svensson. Percy och 
Mona Persson erhöll 10-årsmärket.

Efter mötets avslutning väntade vårt nya 
krögarpar Susanne och Jan Kousholt med en 
utsökt supé, helstekt oxfilé med tillbehör, gott 
vin och avslutningsvis med desserten Vitchok-

lad och jordgubbs-glasstårta med dessertvin.
Stämningen var av mycket god. Efter kaffet 

och lottförsäljningen, kom C-D-bandet igång 
och dansparen fyllde snart hela dansgolvet.

Efter en mycket fin och gemensam Vasa-
kväll var det åter dags att säga farväl till alla 
och återvända hemåt i nattens mörker.

BRÖDERNAS AFTON
Lördagen den 27 mars samlades vi för Lo-

gemöte. Mötet genomfördes enligt ritualen, 
vår hedersmedlem Sten Jönsson har för alltid 
lämnat oss, Logen hedrade honom med en 
tyst minut. 

Kvällens efterkapitel var brödernas afton 
med underrubriken Från Då till Nu en riktig 
gubbröra.

Här fanns allt från skolpojkar med sträng 
skollärare, Can-Can dansöser varvsarbetare 
som samtalade under sin fikarast, och efter 

Skolläraren Willert med mått-
ligt intresserade elever.
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hand som åren gick så fick vi mot slutet upp-
leva hur det var på ålderdomshemmet där 
äldre män och kvinnor träffades och samta-
lade. Lennart underhöll med dragspelsmusik 
till sångtexter som Percy hade framställt. Ett 
programhäfte utformat av Leif delades ut till 

alla närvarande med bild på de medverkande. 
Enligt utsago en mycket lyckad kväll med 
många glada skratt. Kvällen avslutades med 
dans. /GS

Pigga stavgångare.

Pillemausare på varvet.

LOGEN KÄRNAN NR 608 - HELSINGBORG
Högtidsmöte med Reception lördagen den 

7 november.
O Lilian Anzelius Collin kunde hälsa väl-

kommen till hela 35 gäster och 63 egna Lo-
gesyskon.  Bland gästerna märktes SLD Knut 
Rosenkvist, FDM Åke Mellnert, vår DD Bo-
ris Nilsson, DH Anita Nilsson, O Bengt-Arne 
Åstradsson  i LL Nr 631 Tomelilla, O Evy 
Lindstrand i LL Nr 634 Höganäs.

Efter högtidlig reception kunde Logen hälsa 
3 nya medlemmar välkomna, nämligen Berit 
Borg, Gösta Gustavsson och Lennart Lidén.

FDM Åke Mellnert delade ut DFT till Jan 
Höörgren.

Efter Logemötet bjöds deltagarna en drink 
och samlades sedan till vackert dukade bord. 
Gåsamiddagen smakade utmärkt med alla 

tillbehören. En och annan vågade sig på svart-
soppa, medan de flesta nöjde sig med ”sill-
lamacka”. Till efterrätt serverades en utsökt 
god hemlagad  äppelkaka med vaniljsås.
Talet till recipienderna höll FDO Gunilla 

Broddesson och recipiendernas tal höll Len-
nart Lidén, Efter den goda måltiden var det 
dag för dans till Mats Nilssons musik.

Ett roligt inslag var att uppmärksamma Fars 
Dag, som var på söndagen. Bland Logesys-
konen fanns två par far och son, Karl-Erik 
Mellnert med sonen FDM Åke Mellnert och 
Christer Pålsson med sonen SLU Morgan 
Pålsson.

Åke Mellnert, Christer Pålsson, Karl-
Erik Mellnert och Morgan Pålsson.

Gudrun Fritzon tackar Stina Lindén och 
Ulla Pålsson för hjälp med bordsplacering.

Logemöte den 6 december med Julfest för 
hela familjen. 

FDO Gunilla Broddesson förrättade valen 
för tjänstemännen 2010.

Efter Logemötet blev det lite mingel med 
glögg och julstämningen kändes i luften. Det 
goda julbordet stod framdukat och alla lät 
sig väl smaka. Lucia kom med tärnor stora 
och små med ett följe av tomtenissar också 
de stora och små och förhöjde julstämningen. 

Vi fick lyssna till alla Luciasångerna. Agne 

plockade fram dragspelet och det blev dans 
kring granen .

Som traditionen är läste Sonja ”Tomten” av 
Viktor Rydberg. Till sist kom Tomten till de 
snälla barnen. Sedan var det dags att önska 
varandra God Jul och Ett Gott Nytt År!

Logemöte med årsmöte den 16 januari.
Vår O Lilian Anzelius Collin hälsade väl-

kommen till årets första möte.
DD Boris Nilsson ledde årsmötesförhand-

lingarna. Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet.
Efter mötet serverade arbetsgruppen för 

kvällen en delikat måltid, saltbakad lax med 
romsås, ärtor och potatis.

Kvällens föredrag hette ”Framtidens Hel-
singborg”, Projektledare Torgny Johansson 
från Helsingborgs Stadsförvaltning informe-
rade oss på ett engagerat sätt hur den tänkta 
ombyggnaden av de södra stadsdelarna av 
Helsingborg kommer att se ut.

Efter lottdragningen avtackade O Lilian ar-
betsgruppen med en ros. Tack vare våra del-
tagare i arbetsgrupperna får vi god mat och 
intressanta program. /EH.

Gunilla Broddesson med barnbarn.

LOGEN NYBYGGARNA NR 698 - ÄNGELHOLM
JULMÖTE MED LUCIA OCH TOMTE
Det gångna året för vår Loge, avslutades den 

12 december med val av Tjänstemän för år 
2010.

Under Kontakt Amerika, framfördes en 
julhälsning från SLKL Gun Lith och DKL 
Maureen Bengtsson. Logen NYBYGGARNA, 
har sänt en Jul- och Nyårshälsning till sina 
vänloger i USA. Mötesförhandlingrna avslu-
tades med att KP, VO och FDO läste var sin 
adventsvers under det alla syskonen stod upp 
med ett tänt ljus i handen.

Efterkapitlet i gammal god jultradition med 
gott julbord, lucia med tärnor som sjöng och-
framförde dikter, tomten kom med stor säck, 
klappar till snälla ”vasabarn”, kvällen avslu-
tades med lotteridragning, med många fina 
vinster innan arrangörerna tackades för en 
trevlig Vasaafton.

Lördagen den 9 januari, började vi årets för-
sta Logemöte med att se Engelholmsrevyn, 
Svart på vitt, och vi var 34 Ordensyskon som 
roades. Därefter gick vi till Odd Fellows Or-
dens lokal och höll årsmötesförhandlingar. O 
Mats Holmberg kunde hälsa 36 egna Loge-
syskon samt 12 syskon från Logen Höganäs 
Nr 634 välkomna. DD Berit Bogren ledde 
årsmötesförhandlingarna. Verksamhetsberät-
telse, KL:s rapport samt LH:s rapport, var 
tidigare  utsända till Logens syskon, så någon 
uppläsning behövdes ej och ingen hade nå-
got att invända mot dessa, utan DD kunde få 
desamma godkända liksom revisorernas och 
förtroende männens rapporter.

KL Gunnar framförde en ”tillbakablick” på 
grundandet av Bishop Hill, som många Or-
densyskon under årens lopp besökt, allt se-
dan profeten Eric Jansson från Biskopskulla i 
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Uppland kom dit med den första stora samla-
de svenska gruppen. Själv var jag där tillsam-
mans med min hustru Karin år 2001, och det 
var en stor upplevelse, bl:a att av dåvarande 
föreståndare, Lillemor och Richard Horngren, 
få en grundlig genomgång av den Historiska 
byggnaden och nationella arkivet. Vid detta 
tillfälle överlämnade vi Logen NYBYGGAR-
NAS handmålade LERGÖK, Ängelholms 
symbol.
 Efterkapitlet inleddes med en sittning av 

Logesyskonen vid 7 bord, en välkomsthäls-
ning i form av sång – bjällerklang, därefter 
god mat, kaffe och kaka, dans och ringlekar 
kring granen, som var klädd med handgjorda 

”krusade” smällkarameller. Därefter plundra-

des granen, och i långdans kastades den ut.
Kvällen avslutades med lotteridragning och 

dans, arrangerande logesyskon avtackades 
och en kväll i sann Vasaanda var slut.  /GH 

Välkomsthälsning med sång och bjällerklang.

LOGEN TRELLEBORG NR 734 - TRELLEBORG
KYRKSONDAG
Första söndagen i advent samlades 34 Vasa-

syskon för att deltaga i adventsgudstjänsten i 
Västra Ingelstads kyrka. Den högtidliga kyrk-
söndagen avslutades med besök på Lorensdal, 
där vi åt en liten jultallrik, innan vi vandrade 
runt bland julmarknadens olika stånd.

JULFEST
På årets sista Logemöte lördagen den 12 

december 2009 avhandlades två viktiga ären-
den. Det var nomineringskommitténs förslag 
till 2010 års tjänstemän samt budgeten för 
den kommande terminen.
Ämne för kvällens Kontakt Amerika var jul-

firandet i USA, som inte firas på samma sätt i 
alla delstaterna. Gemensamt är dock de över-
dådigt dekorerade husen. En del är utomhus 
upplysta av tusentals lampor och från högta-
lare hörs julmusik.

Efterkapitlet gick helt i julens tecken med 
uppskattat besök av Lucia med skönsjung-
ande tärnor från Kulturskolan. Julbordet med 
alla dess läckerheter var dignande och väl-
smakande och inbjöd till alltför stora portio-
ner. Tack och lov hjälpte oss ett digert häfte 
med julsånger att pausa mellan ätandet.

Lotteriet bjöd på spännande överraskningar, 
som avslöjades då de väl inslagna julpaketen 

öppnades av dem som hade tumme med fru 
Fortuna.

God mat, glad samvaro och fin stämning 
präglade denna trevliga julfest. / MR

NORD- och SYDAMERIKANSK AF-
TON

Den 13 januari infann sig 73 egna Logesys-
kon och 10 gäster från Logen Malmöhus Nr 
643 till årets första möte under ledning av 
O Olof Rosenqvist. Viktiga punkter på dag-
ordningen var stadgeenliga årsmötesförhand-
lingar samt slutnominering av tjänstemän för 
2010.

Kulturledaren Monica Rosenqvist berät-
tade under punkten Kontakt Amerika om 
det nordamerikanska inbördeskriget 1861-

65. Kriget stod mellan Sydstaterna (”Rebels”) 
och Nordstaterna (”Yankees”). I södern var 
man inte nöjd med den politik president Lin-
coln förde, som bl.a. gick ut på ett frigivan-
de av slavarna. Kriget slutade med seger för 
Nordstaterna. Den dystra statistiken visade 
att antalet stupade amerikaner var större än 
under 1900-talets alla krig tillsammans.

Men det amerikanska inbördeskriget förde 
också något gott med sig, nämligen bönsop-

pan McClure Bean Soup. Denna var ett ange-

nämt och välkommet avbrott för ”Yankees”, 
som dag efter dag utspisades med ett hårt, 
torrt kex och lite torkat kött. Soppan var ba-
serad på vita bönor, tomatsås, grönsaker efter 
årstid och vid högtidliga tillfällen komplette-
rad med kött eller fläsk.

Efter kriget fortsatte veteranerna att träffas 
för att berätta minnen och för att äta McClu-
re Bean Soup. Detta blev en uppskattad tra-
dition och numera är den årliga ”Bean Soup 

Day” en offentlig fest i bönsoppans tecken.
Vid efterkapitlet förflyttade vi oss till Syd-

amerika. För den musikaliska underhåll-
ningen svarade Viktor Salazaar och hans elev 
Lycke. Viktor, som har sina rötter i Chile och 
Bolivia, varvade sång och musik med intres-
santa berättelser från sitt händelserika liv.

Maten, som avnjöts, utgjordes av en fan-
tastiskt välsmakande sydamerikansk buffé. 
Denna var en gastronomisk höjdpunkt till 
skillnad från de nordamerikanska soldater-
nas torftiga kost under inbördeskriget och för 
Vasasyskonen en uppskattad matupplevelse 
under ett mycket trevligt januarimöte. / MR

Grupp 10, värdar vid kvällens efterkapitel.

Herta och Harry Nilsson njuter av maten.

Dags för påfyllning.

Ett glatt arrangörsgäng.

STÖD VÅR UNGDOMS- OCH 
KULTURVERKSAMHET

 
Köp och använd våra Vasa-brevmärken 

på Dina brev och kort. 
 

Inkomsterna från dessa märken går  oavkortat till vår 
Ungdoms- och Kulturverksamhet.
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LOGEN KLOCKAN NR 747 - ÖRKELLJUNGA
Den 30 januari hade LL Klockan Logemöte. 

Trots den kyliga kvällen, -21grader, var det 
som vanligt flera gäster. Efter en amerikansk 
inspirerad måltid med bakad potatis, kött och 
coleslaw var det dags för vår fantastiska före-
dragshållare Eva Thorén att inta talarstolen. 
Hon kan verkligen förmedla sina upplevelser 
på ett intressant sätt. Hon berättade bl.a om 
hur det var i Bishop Hill förr i tiden. Vi fick 
uppleva skillnaden mellan idyllen där hon 
och Arne Thorén bodde i USA, och de fem 
åren i Bagdad. Under den tiden var det  krig 
mellan Iran och Irak och paret Thorén  över-
levde 165 missiler. Ett spännande liv!

Efter en frågestund smakade det bra med 
kaffe och kaka. Därefter följde lottdragning 
och det blev många glada vinnare.

Sedan fick vi nöjda och glada bege oss hem-
åt i kylan efter ännu en gemytlig Vasakväll. /

 Lördagen den 27 februari hade vi Högtids-
möte med installation. Denna genomfördes 
professionellt och värdigt av medlemmar 
från Logen Höganäs under ledning av vår DD 
Jan Eriksson.

Jan Hansen, som varit PS i tre år, erhöll Lo-
gens Förtjänsttecken samt FDO-märket, vil-

ket delades ut av Logens Ordförande.
Sedan slog vi oss ner vid de vackert dukade 

borden och njöt av den goda menyn beståen-
de av svartvinbärs gravad lax, inbakad fläsk-
filé och därefter hemlagad vaniljglass med 
björnbärssås. Stämningen var hög såväl hos 
gästerna från andra Loger som hos våra egna 
medlemmar.

Efter några danser smakade det bra med 
kaffe och kaka. Så blev det lottdragning och 
därefter fortsatte dansen till midnatt. Nöjda 
och glada begav vi oss sedan hem efter en 
festlig Vasakväll.   /IE

Jan Hansen erhåller LFT och FDO.

LOGEN RONNEBY NR 630 - RONNEBY
Onsdagen den 20 januari hade Ronneby-

logen vårens första logemöte. Ordförande, 
Björn Persson, hälsade ett 30-tal logesyskon 
välkomna och vände sig speciellt till Logens 
DD Mona Harrysson.

Under jullovet hade flyttlasset gått från 
Borgmästargården till Ordenshuset (ODD-
FELLOWs hus) och årsmötet var det första 
Logemötet i de nya lokalerna. 

 DD, Mona Harryson övertog klubban och 
förrättade årsmötesförhandlingar. Styrelsen 
beviljades ansvarsfrihet och Björn tackade 
Mona för väl genomfört årsmöte. 

LH, Ann-Margreth Ericsson, presenterade 
2009 års historiebok som det under kvällen 
bläddrades flitigt i. Historieboken är rikt il-
lustrerad med bilder på bröder och systrar. 

Numera sköter Logen själv om dukning mm 
och kvällens värdgrupp med Birgitta och Åke 
Wernersson i spetsen bjöd oss till de vackert 
dukade borden med vårens första tulpaner .

Pytt i panna med ägg och rödbetor och glatt 
samspråk avslutade årsmötet. 
Vi kände redan att här kommer vi att trivas, 

och när vi arbetar tillsammans i värdgrupper-
na lär vi känna varandra och har roligt ihop. 
En annan fördel är att arbetet med att sätta 
upp och ta ner Logeutrustningen har blivit 
mycket lättare. Borden finns till exempel re-
dan på plats liksom stolarna.
Ytterligare referat kommer i nästa nummer 

av VASA NYTT.  /EA



17

LL608, Gösta Gustavsson, 
Berit Borg och Lennart Liden

LL630, Roland Johansson LL679, Kerstin och Gunnar Allgulander, 
Liz Grauers, Zarita och Håkan Axelsson

Nya medlemmar i våra Loger
DD Mona Harrysson och O Björn Persson

Installationsstab från Logen Carl von Linné Nr 678

Några bilder från 
Ronneby
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SVENSK-AMERIKANSKA ARRANGEMANG 2010
DISTRIKTSLOGEN SÖDRA SVERIGE NR 20

Juni 12 Höganäs SvenSkt-AmerikAnSkt Logemöte

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

Juni 12 Karlskrona JubiLeumSfeSt på HäSSLegården

Kl 15.00 Traditionsenlig försommarfest på Hässlegården i Karlskrona.
 Grillfest och dans på lövad loge.
Kontakt:    Kärstin Holmberg Jönsson 0455-825 94

Juni 13 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 Anna-Lena Karlsson 0480-168 60
        0480-106 70

Juni 30-
Aug 7

Asby gamla 
skola

Andrew peterSonutStäLLning

Asby gamla skola (mellan Tranås och Österbymo i Ydre kommun)
Lördagar kl 10 – 13, onsdagar och torsdagar kl 15 - 17
Grupper efter överenskommelse året runt
       www.andrewpeterson.se

Juli 4 Halmstad Sverige-AmerikAdAgen

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

Augusti 1 Barkeryd bArkerydSdAgen

Kl. 14.00: Dagen firas som en hyllning till S M Swenson från Barkeryd, som byggde ett  
 ranchimperium i Texas.
 Tal av Tommy Hellström - Sverige Amerika Centret, Karlstad  
 Texas Lucia 2009 och Barkeryd & Ängs Lucia deltar
Kontakt: Barkeryds Hembygdsförening, Gunnel Petersson 0380-260 39
 Logen Småland Nr 618, Per Olof Brinck  036-16 04 81

Augusti 
6-8

Växjö åretS SvenSk-AmerikAn HyLLAS i växJö

Arrangör: Distriktslogen Södra Sverige No. 20
Kontakt: Catherine Bringselius Nilsson   0470-285 88

Augusti 14 Kristianstad SvenSk-AmerikAnSkt Logemöte

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

Augusti 15 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
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En himmelsk afton 

i Logen Christian

Nya tjänstemän i våra Loger

LL643
LL634

LL747

LL601
LL630
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LOGEN CHRISTIAN NR 617 - KRISTIANSTAD
SOLDATHISTORIA
Lördagen den 15 augusti, dagen före det 

stora officiella firandet av Hans Mattson-da-
gen i Önnestads Hembygdspark höll Logen 
Christian Nr 617 sitt första Logemöte för 
säsongen. Många hade hörsammat kallelsen 
till Logemötet och passade på tillfället att 
vid middagen även möta årets plakettmotta-
gare Agneta Nilsson och representanten från 
USA-ambassaden, Carol Hendrickson.

På fotot syns plakettmottagaren, som för 
övrigt också är medlem i Vasaorden i San 
Francisco, ambassadens Carol Hendrickson 
och Carol P. Martin, som tillhör Logen Fylgia 
Nr119, också i San Francisco, men ofta deltar 
i våra Logemöten.

Logemötet hedrades också med besök av DM 
Catherine Bringselius Nilsson med make Gö-
ran Nilsson LL 678 här i samspråk med Kurt 
Esbjörnsson och O Hans Ferm. Till de år-
liga augustimötena brukar Laurina Bergqvist 
komma trots att hon har sin hemvist i Ari-

zona; hon sitter här bredvid Hans Berglund 
och Inga Anderberg. Efter att ha serverats 
den mycket läckra kokta Östersjö-laxen ses 
på fotot kvällens föredragshållare Lennart 
Larsson med fru Sonja omgivna av KL Elsie 
Ohlsson och Karin Holmqvist.

Efter middagen förflyttade vi oss till den lätt 
ombyggda Logelokalen för att höra Lennart 
Larsson berätta om Carl Winqvist, en ame-
rikansk soldat i 1:a världskriget. På begäran 
kommer här en sammanfattning:

Carl Winqvist var född 1886 och son till 
Gustaf och Kerstin Winqvist i Barum. Carl 
lämnade Sverige tillsammans med sin yngre 
bror Jöns år 1914, det år som senare första 
världskriget bröt ut. De reste till Kanada och 
fick arbete hos en f.d. barumsbo, men efter en 
tid flyttade Carl söderut till USA.

Kriget spred sig och 1917 förklarade också 
USA krig mot Tyskland. Överallt i USA vär-
vades frivilliga och Carl gick med i armén. 
Efter exercis och vapenträning kom hans 
kompani till Washington D.C. för att vidare 
skeppas över till Europa. Han blev en av 2 
179 soldater som i januari 1918 ombord på 
SS Tuscania, lämnade USA med hemlig desti-
nation österut. Resan över Atlanten skedde i 
konvoj då det fanns tyska u-båtar i farvattnen. 
Tidigare hade bland annat världens största 
passagerarfartyg Lusitania torpederats.

Efter tolv dagar på Atlanten befann sig Tus-
cania mellan den skotska och den irländska 
kusten. Där fanns också två tyska u-båtar 
som avfyrade sina torpeder varav en träffade 
SS Tuscania. Fartyget började luta åt styrbord, 
belysningen slocknade. Vågorna var mycket 
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höga och i många fall misslyckades sjösätt-
ningen av livbåtarna och många hamnade i 
det kalla vattnet. Efter fyra timmar sjönk så 
SS Tuscania. Carl räddades, lätt skadad troli-
gen av förfrysning, fördes han till Nordirland 
och hamnade så småningom i södra Frank-
rike nära spanska gränsen. Under sommaren 
1918 spred sig spanska sjukan och många av 
soldaterna drabbades och avled. Tyskland ka-
pitulerade och den 11 november var kriget 
slut. Alla var tvungna att mönstra av vid sina 
regementen i USA. Carl ansökte om att få 
resa hem först och besöka sin sjuke far innan 
denne avled men hans begäran avslogs.

Efter 18 månader som amerikansk soldat 
mönstrade Carl av och gick tillbaka till olika 
civila arbeten. Han glömde emellertid inte 
sin svenska hembygd och besökte sin mor fle-
ra gånger. Vid ett tillfälle köpte han också en 
bondgård nära Lilles Backe i Fjälkinge. Han 
bosatte sig senare i Kädarp norr om Barum 
och 1964 avled Carl Winqvist 77 år gammal.

HISTORISK AFTON
Den 26 september höll Logen Christian Nr 

617 i Kristianstad sitt höstmöte. Logen lik-
som staden har fått sitt namn efter den dans-
ke kungen Christian IV och kvällens program 
hade också historisk anknytning.

Föredragshållaren Jan Damgren berättade 
fängslande om norra Europas och särskilt om 
vårt lands tillblivelse och påminde oss om 
ändrade förhållanden och gränsdragningar. 
Från logens Antikrunda hade paret Herbst 
som extra bonus skänkt en mängd antikvite-
ter som tillsammans med en del ”vanliga” lot-
terivinster blev ett extra tillskott till Logens 
ekonomi. Festkommittén bestod Bengt Lind-
ner, Lars och Siv Ohlsson, Karin Holmqvist, 

Florence Ericson, Bitte Kjellberg, Ann Char-
lotte Lindner, Inga-Britt Andersson, Ingemar 
Holmqvist och Olle Hjelm.

Höstens högtidsmöte hölls den 24 oktober 
men denna gång utan reception. Dock roade 
sig alla kungligt efter att först ha intagit en 
utsökt festmåltid (skaldjurs-crépes, kalv-
stek, våffelskål med glass) med vederbörligt 
skålande. Så snart Bröderna Ferms orkester 
spelat upp fylldes golvet av dansande. Efter 
paus med kaffe och drömtårta och sedvanligt 
lotteri återupptogs dansen och dansgolvet 

fylldes åter innan det blev dags för avtack-
ning av festkommittén bestående av Ursula 
Karlstedt, Gösta Ohlsson, Ingegärd Jönsson, 
Kerstin och Hans Ferm, Elsie Ohlsson, Berit 
Isaksson, Axel Jönsson och Karl-Erik Isaksson 
och ännu en kväll i festlig gemenskap kunde 
avslutas.

Den första Advent 2009 inträffade den 
29 november och enligt tradition samlades 
medlemmar ur Logen i kyrkan, denna gång 
i Östra Vram. Kyrkan som är från 1100-ta-
let har en mycket intressant inredning; från 
slutet av den danska tiden finns t.ex. Chris-
tian IV:s namnchiffer ovanför altaret. Efter 
adventsgudstjänst, predikan och körsång och 
trumpetsolo, vandrade sedan Logemedlem-
marna över till församlingshemmet dit Logen 
inbjudits för kyrkkaffe med hembakat.

Logens julfest hölls den 5 december. Jul-
stämningen infann sig redan då alla lampor 
släcktes och den kända Luciasången kunde 
höras på avstånd. Det var Gunnel som ordnat 
med att Lucia från Vittskövle skola kom och 
underhöll oss med traditionella och nyare 
julsånger som den omtyckta ”Julen är här”. 
Sockerbagaren som också medverkade fick 
särskilt många applåder.
Därefter dukades det traditionella julbordet 

fram med skinka och alla andra läckerheter. 
Humöret var hela tiden på topp och Anders 
Björklund och Lars Ferm som med sin gitarr 
slog an rätt melodi och tonart förhöjde stäm-
ningen. Det blev kaffepaus och härlig allsång 
och julklappslotteri innan kvällen avslutades 

med avtackning av kommittén: Ann Björk-
lund, Lars och Irene Ferm, Anders Björklund, 
Inger Falk, Nils Olof och Gunnel Olsson, Ol-
gica Gustafson, Gertrud Rietz, Bosse Abra-
hamsson och Nils Rietz.

Den 23 januari hölls årets första möte för 
medlemmarna i Logen Christian Nr 617.

Systrarna hade inbjudit till ”Himmelsk Af-
ton” och medlemmarna utlovades ”Harpo-
spel, Änglar och goda Feer”. En sådan god Fé 
visade sig redan vid entrén till Logelokalerna; 
hon slog med sitt trollspö och allt förtrolla-
des. Det märktes visserligen först efter det 
att mötesförhandlingarna var slut och med-
lemmarna trätt in i själva festlokalen, då det 
hördes himmelska toner. Ett draperi sköts 
åt sidan och där bakom såg vi dem: Tre vit-
klädda himmelska varelser spelande på sina 
harpor. De mest ljuvliga toner framfördes: 
det var tre unga flickor, elever vid Kommu-
nala musikskolan som spelade bl.a. Kristallen 
den fina och andra vackra visor. Publiken lyss-
nade andaktsfullt. 1 en paus i musicerandet 
presenterade dessa ”änglar” sina instrument 
och berättade om hur harpan var konstruerad, 
om olika harpor och harpans historia. Hela 
framträdandet var en enastående upplevelse 
och applåderna var många och långa.

Flera av Logens systrar var för kvällen kläd-
da i vitt och många var till och med försedda 
med änglavingar och med gloria. Bordsvär-
darna gav en presentation av ”sina” respek-

Festkommittén

Antika vinster.

Bröderna Ferm.

DD Greta Franzén och Bertil Nilsson, LL734. Julmöteskommittén.

Stjärnkaka.
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tive bords symboliska namn. Maten som 
serverades hade fått himmelska benämningar 
och smakade naturligtvis ”himla”-gott. Att 
stämningen var på topp kunde man höra av 
de glada skratt som t.ex. Sy Lisas förmåga att 
berätta anekdoter, framkallade. Kaffe med 
Stjärnkaka serverades. Det ordnades tävling 
på temat änglar och stjärnor varefter samtliga 
deltagare erhöll bokpris. En av änglarna fram-

trädde som solist och sjöng himmelskt vack-
ert ackompanjerad av Logens musikmästare.

Efter dragning i det sedvanliga lotteriet och 
avtackning av festkommittén var också denna 
oförglömligt ”himla”-trevliga Vasa-afton slut. 
Mycket glada och nöjda kunde Vasa-sysko-
nen bege sig hem i snövädret. /BV
(Fler bilder från detta möte på sidan 22.)

LOGEN CALMARE NYCKEL NR 628 - KALMAR
Brasiliansk afton och årsmöte.
Det var en kall och blåsig afton den 16 ja-

nuari som Logens ordförande Hans-Erik Lin-
deblad kunde hälsa ett 50-tal medlemmar 
till en Brasiliansk afton och Logens årsmöte. 
Det ruskiga vintervädret kompenserades av 
en lyckad och positiv afton med god mat och 
god stämning.
Årsmötesförhandlingarna leddes av DD 

Hans-Åke Rytterdahl på ett bestämt och rappt 
manér. Aktiviteterna för 2009 sammanfatta-
des av PS Monica Jernertz, KL Alf Medelius 
samt på LH Anja Anderssons vägnar av Bar-
bro Ellinge. Strulet med lokal, som plötsligt 
uppstod i mitten av året, har lösts på ett bra 
sätt. FS Roland Runne presenterade  en positiv 
ekonomisk rapport för det gångna året samt 
en försiktig budget för 2010. Det noterades att 
medlemsantalet utvecklas i stabilt  tempo mot 
c:a 140 medlemmar samt att närvaron vid 
Logemötena ligger på inte mindre än c:a 50 
procent. Sammanfattningsvis kan man säga att 
både verksamheten och utvecklingen i Logen 
Calmare Nyckel är lovande.

Den Brasilianska aftonen under ledning av 
paret Ana Emilia och Stefhan Klasson blev 
mycket lyckad. Den exotiska menyn bestod 
av en buffé med brasilianska tapas i form av 
Salgados, sallad, frukter och vitlöksdipp. Ana 
Emilia och Stephan Klasson är just nu i full 
färd med lansering av Salgados i Sverige. Sal-
gados är en sorts dolmar av mjöl fyllda med 
antingen grönsaker eller kött. En populär 

”fast food” rätt  i Brasilien men ännu okänd i 
Sverige. Kvällens Logemedlemmar uppskat-

tade mycket den annorlunda menyn och Ana 
Emilia fick mängder av frågor kring recept 
och tillagning.

Barens sortiment kompletterade förnämligt 
den brasilianska aftonen under Tamas och 
Zanna Lakatos` ledning. Det var ingen brist 
på entusiasm när Kjell Kappers förrättade 
dragning på aftonens lotteri.

Sammanfattningsvis måste framhållas att 
årets första Logemöte i Logen Calmare 
Nyckel Nr 628 var en lovande upptakt för 
2010.  
Ana Emilia kommer ursprungligen från Sal-

vador i Brasilien. Hon gav en mycket initierad 
och fängslande berättelse beledsagad av bil-
der från sitt forna hemland.

En perfekt avslutning på aftonens brasilian-

ska afton belönades med hjärtliga applåder 
och stort tack  av Logens Ordförande Hans-
Erik.  /LB

INSTALLATION
Hård vind, snöyra och drivor hindrade inte 

syskonen i Logen Calmare Nyckel Nr 628 
samt besökande syskon från Logen Ronneby 

Nr 630 att sammanstråla för högtidsmöte 
och installation av tjänstemän för 2010. Un-
der ledning av DD Hans-Åke Rytterdahl in-
stallerade hans stab från Ronnebylogen tjäns-
temännen i Calmare Nyckel enligt ritual och 
med god precision.

Installationen innebar byte av ordförande. 
Avgående Hans-Erik Lindeblad avtackades 

och logens 3:dje kvinnliga ordförande Lena 
Karlsson tog över klubban. 
Avgående tjänstemän hyllades med blom-

buketter. 5 syskon dekorerades med 10-års-
märken. Ett ovanligt och svårslaget rekord i 
medlemskap håller duon Barbro Ellinge och 
Inga-Karin Spångberg vilka fick det lilla men 
fina märket för 40-årigt medlemskap. 

En lyckad högtidsafton avslutades med god 
mat och dans.  /LB

Salgados med tillbehör

Logens nästa Ordförande Lena 
Karlsson och Ana Emilia

Installationsstab från Ronneby

Salgados smakar bra tycker Valdis Nil-
hov, Åke Tostgård, Inga Strümpel, Ulf 

Månsson, Margareta Tostgård, Inga-Karin 
Spångberg och Anna-Karin Månsson.
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TAUBE-AFTON
Evert Taubes “Av ett brusande hav” var te-

mat på terminens sista logemöte i Logen Cal-
mare Nycket Nr 628.

Storlogens Kulturledare Gun Lith och ma-
ken Gunnar Lith besökte Logen och svarade 
för ett mycket intressant efterkapitel om 
Evert Taubes liv och visor. Logesyskonen fick 
även sjunga några välkända Taube-visor till 
Monika Medelius ackompanjemang. Nästa 
stora arrangemang i Kalmar är Sverige-Ame-
rikadagen. Hedersmedlemmen Berndt Sund-
berg hälsade alla välkomna söndagen den 13 
juni till Kalmar Slott.  

På bilden ses Gun och Gunnar Lith med 
Calmare Nyckels färgstarka Ordförande 
Lena Karlsson. /LB

Ordförande Lena Karlsson och 
FDO Hans-Erik Lindeblad.

Inga-Karin Spångberg och Barbro Ellinge

Gunnar Lith, Lena Karlsson och Gun Lith.

LOGEN TOMELILLA NR 631 - TOMELILLA
RÄKFROSSA
Föredrag om surströmming som slutade 

med räkfrossa.
Logen hade sitt första höstmöte lördagen 

den 19 september  i Folkets Park.
Innan mötet hade Hans-Ingvar Hansson en 

mycket trevlig tipsrunda i parken, där Ingrid 
Mattsson drog längsta ”strået” och fick visa 
sina kunskaper. Under mötet behandlades 
bl.a. klädsel vid högtidsmöte, resultatet blev 
att vi fortsätter med mörk klädsel på höstens 
högtidsmöte och frack på vårens högtidsmö-
te. LH Arne Karlsson berättade om Ordens-
syskon som besökte USA på 1990-talet. KL 
Enar Hallström (norrlänning), berättade om 
surströmming, så att många skåningar blev så 
sugna på surströmming att till nästa år kan-
ske det blir surströmming istället för räkor. 
Vid dragningen av medlems och närvarolot-
teriet vann följande en trisslott: Bo Gustavs-
son, Margareta Larsson, Manne Andersson 
och Kerstin Ferm. Som vanligt slutade kväl-
len i god Vasa-anda.

Fyra präster, tre kyrkor och ett bröllop.
Lördagen den 17 oktober kom ett 40-tal 

Logesyskon till Folkets Park. Under mötet 
fortsatte LH Arne Karlsson sin berättelse 
om Ordens-syskon som besökte USA på 
1990-talet.

KL Enar Hallström berättade om några av 
våra fina gamla 1100-tals kyrkor på Österlen 
och avslutade berättelsen med att berätta 
om Bollerups borg och ett bröllop som var 
där 1502, när Bollerups borg ägdes av Olof 
Stigsen Krognos och han gifte bort sin dot-
ter Magdalena som  gifte sig med riksrådet 
Tyge Axelsen Brahe som ägde grannslottet 
Tosterup. Till bröllopet slaktades 10 oxar, 40 
får och lika många lamm, samt åtskilliga svin, 
även tunnvis med fisk. Och till det drack man 
17268 liter öl, 1510 liter mjöd och 1390 liter 
vin. Så det var ett stort och pampigt bröllop 
som höll på i många dagar. Nuvarande VD 

för Bollerup Bo Wigren avslutade berättelsen 
med att tala om Bollerup av idag. Efter mö-
tet och maten kunde vi njuta till en mycket 
trevlig underhållning  med kåserier och mu-
sikstycken från 1900-talet utfört av ”TRE 
HERDAR” . Därefter drack vi  kaffe och hade 
dragning i medlems och närvarolotteriet och 
vinnare denna gång blev Nils Nilsson, Arne 
Karlsson, Manne Andersson och gästen Maj-
Britt Lindholm. En fin och trevlig kväll i god 
Vasa-anda.

Lördagen den 14 november, hade Logen 
Tomelilla Högtidsmöte.

Under mötet berättade KL Enar Hallström 
om den fina gamla kyrkan i Östra Ingelstad. 

LH Arne Karlsson kunde berätta förhisto-
rien innan Vasalogen Tomelilla 631 bildades 
1954. En Historia som började redan i okto-
ber 1951 då en interimstyrelse bildades med 
Köpman Hugo Lindvall i spetsen. Förhand-
lingarna leddes av DM Ove Ström, från Mal-
mö. Första steget hade tagits, efter två år und-
rade DM Ström hur långt man hade kommit 
med förberedelserna för bildande av en Loge 
i Tomelilla och lyckades driva på interimsty-
relsen och den 27januari 1954 kl 15.00 ägde 
den högtidliga instiftningen rum och Logen 
Tomelilla 631 hade bildas.

Som vanligt leddes förhandlingarna kunnigt 
och högtidligt av vår O Bengt-Arne Åstrads-
son. Dagens meny var ”Dansk fläskesteg” 
med tillbehör och Dansk äppelkaka som 
dessert, så gott att det imponerade på många 
av våra Logesyskon som är utbildade kockar. 
Därefter dans, kaffe och kaka och dragningen 
i medlemsnärvarolotteriet och följande var 
närvarande på mötet och vann en trisslott: 
Sven-Erik Nilsson, Henrik Johansson, Lars-
Göran Andersson, och Gull-May Åstradsson. 

Ett fint och gymytligt högtidsmöte i god 
Vasa-anda

På 1:a advent söndagen den 29 november 
samlades ett 20 tal medlemmar i Tryde kyrka 
för kyrksöndag. Efter gudstjänsten servera-
des kyrkkaffe i Hjärt- och lungsjukas lokal i 
Tomelilla.Evy Fredsberg och Hans Ferm njuter av räkorna.

Besök från vår vänloge Linde Lodge Nr 
492 i Milwaukee den 9 oktober. Liza Ek-
strand från Milwaukee, hennes syster Bir-

gitta Markeling samt Gertrud Hägg.

Tre herdar underhöll.
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JULFEST MED LUCIA OCH TROLL
Lördagen den 12 december julfest i Kver-

restads Bygdegård. Under mötet valdes tjäns-
temännen för år 2010. KL Enar Hallström 
berättade om hur tomten kom  till vårt land 
för första gången omkring 1850  och fick 
spridning genom  tidningar , julkort och inte 
minst genom konstnär Jenny Nyströms vack-
ra bonader. Dessa bonader som skulle bli vårt 
lands första folkkonst. I vårt gamla bonde-
samhälle kom julen vid lämplig tidpunkt, då 
förråden var fyllda och julen fungerade som 
en välbehövlig vilopaus.

Efter Logemötet började festligheterna 
med att Tomelilla Lucia med tärnor spred 
ljus och värme med sin skönsjungande sång. 
Därefter dukade Logemedlemmar upp ett 

”knyde ” julbord, där inget av julens läckerhe-

ter saknades. Vid maten smög Nicke lilltroll 
in och sa: ”mossa, mossa på er alla männis-
kobarn, nu skall jag berätta om stora skogen”. 
Därefter berättade han också hur det var i 
stora skogen för oss. Kvällen avslutades med 

att tomten fick upp alla i en härlig långdans, 
därefter blev det auktion och kaffe. Vid kaf-
fet uppvaktades vår DD Hans Ferm med en 
julblomma och därefter dragning i närvaro-
lotteriet. Närvarande på mötet som vann en 
trisslott var: Gertrud Hägg, Ola Mattsson, 
Bengt-Arne Åstradsson och Kenneth Anders-
son. Så var en fin och gemytlig julfest till 
ända och alla önskade varandra GOD JUL 
OCH GOTT NYTT ÅR.

Texter G-M Å och EH

Stök i köket.

Trångt kring grötbordet.

LOGEN HÖGANÄS NR 634 - HÖGANÄS
LUCIA OCH TOMTAR
Julmöte lördagen den 12 december 2009
Vi var 75 Ordenssyskon som träffades på 

Hemgården i Viken. Vår FDO Leif Larsson 
förrättade slutnominering och val av 2010 års 
tjänstemän och alla platser är tillsatta.

KL Ingrid Berg läste upp julhälsningar från 
våra vänloger i USA och läste därefter en be-
rättelse om JULTOMTEN. LH Birgit Olsson, 
som avgår som LH, gav oss en sammanfatt-
ning från tidigare julmöten.

Efter mötets slut serverades glögg och pep-
parkakor och därefter serverades ett fint jul-
bord. O Evy Lindstrand hälsade nio gäster väl-

komna och hon hoppades att dom skulle få en 
trevlig kväll. I väntan på Lucia kom det fyra 
stjärngossar in, Kenneth Nilsson, Ulf Carlsson, 
Kjell Green och Gunnar Willstedt och sjöng 
Staffanvisan för oss. Därefter kom Lucia med 
tärnor och underhöll oss med underbar sång. 
Vi fick även besök av Tomtemor och Tomtefar. 
Lotteriet hade många fina vinster och många 
fick gå glada hem med en vinst.

Kvällen avslutades med att Lena Willstedt 
läste en julsaga av Selma Lagerlöf. Efter detta 
tände vi traditionellt var sitt ljus och sjöng 

”Nu tändas tusen juleljus” och önskade varan-
dra GOD JUL och GOTT NYTT ÅR.

INSTALLATION
Högtidsmöte lördagen den 30 januari 2010
På vårt Högtidsmöte på Hemgården i Viken 

var vi 87 Ordenssyskon som hade samlats. 3 
kom från Logen Nybyggarna nr 698 i Ängel-
holm och 29 kom från Logen Kärnan nr 608 
i Helsingborg. När gästerna hade förts in häl-
sade vår O Evy Lindstrand oss alla välkomna 
till mötet.

 Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls, 
varefter Logens nyvalda tjänstemän installe-
rades av DD Alf  Nilsson med stab från Lo-
gen Kärnan Nr 608 i Helsingborg. Avgående 
tjänstemän avtackades med vackra blommor 
och Rolf Juveus tilldelades 10- årsmärket.

  Vid efterföljande bankett utbringades 
kvällens första skål till Hans Majestät Kon-
ung Carl XVI Gustav varefter Kungssången 
sjöngs.

Måltiden bestod av kalvstek med gräddsås, 
gelé, kokt potatis och pressgurka och med 

glassbomb med hjortron till efterrätt. Sedan 
började dansen till tonerna av Niklas Lars-
sons enmansorkester. I pausen hade vi sed-
vanligt lotteri med många fina vinster. Kväl-
len gick fort och alla gick hemåt nöjda efter 
en mycket trevlig kväll.
Vill också berätta att vi är 12 medlemmar 

från Logen Höganäs Nr 634 som kommer till 
Storlogemötet i Washington DC. Efteråt ska 
vi göra en rundtur där vi bl.a. ska besöka Nia-
garafallet, Boston, Cape Cod och New York.

SKOLDAGS
Logemöte lördagen den 13 mars 2010. 
Det var SYSTRARNAS AFTON och vi var 

80 personer, gästande och egna medlemmar.
Till efterkapitlet tillkom 11 personer, för-

hoppningsvis blivande medlemmar. 
O Evy Lindstrand hälsade oss alla välkomna 

och speciellt de från andra Loger. 4 gäster 
från Logen Kärnan Nr 608 i Helsingborg, 13 
gäster från Logen Nybyggarna Nr 698 i Äng-
elholm och 1 gäst från Logen Carlskrona Nr 
601 i Karlskrona.

En stämningsfull parentation hölls för av-

lidna hedersmedlemmen Elly Ekdahl.
Vår DD Alf Nilsson installerade omvalda 

tjänstemän som inte kunde närvara på Hög-
tidsmötet som vi hade i januari.

KL Ingrid Berg berättade om Erik Jansson 
och Erik-Jansarna som åkte till Amerika och 
bildade kollektivet Bishop Hill.
Gunnar Lindstrand hade tittat tillbaka på  

Systrarnas afton från den 11 mars 1995 och 
berättade lite om det mötet.

Mötet avslutades med en vacker ljussläck-
ningsceremoni.

På efterkapitlet hade borden dukats upp 

Krystyna Aronsson kollar att allt dukats fram.
Arrangörsgruppen.
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med en Påskbuffé och till tonerna av Åke 
speleman intog vi alla en god måltid.  
Efter en stund ringer SKOLFRÖKEN (Mag-

dalini Kalivas) in för lektion. Systrarnas tema 
för kvällen var ”Alla har vi varit små”. Det 
utspelades i en skolsal med elever, som alla 

hade blivit berömda i vuxen ålder. Publiken 

skulle med hjälp av elevernas repliker gissa 
vem dom föreställde. Det vinnande bordet 
belönades med en guldmedalj. 

Från vänster: Kronprinsessan Victoria (Dag-
ny Pervan), Sven ”Tumba” Johansson (Gunil-
la Jönsson), Kristina ”Mat-Tina” Nordström 
(Ingrid Berg), Nils Poppe, (Maj-Lis Nilsson), 
Birgit Nilsson (Ingrid Svensson), Fröken, 
(Magdalini Kalivas), Astrid Lindgren (Berit 
Bogren), Anders Zorn (Mona Sennström) 
och Ingvar Kamprad (Åsa Ovhagen)

Därefter blev det full fart på dansgolvet 
med avbrott för lotteridragning. Kvällen av-
slutades med att O Evy Lindstrand tackade 
de arrangerade systrarna och de fick var sin 
fin ros av VO Karl-Axel Bengtsson och FDO 
Leif Larsson.

Insänt av KL Ingrid Berg
Foto Ingrid Berg och Hans BogrenDe agerande systrarna.

LOGEN MALMÖHUS NR 643 - MALMÖ
Fredagen den 8 januari 2010 hade LL 

Malmöhus Nr 643 årets första Logemöte. 
Vår Ordförande hade varit på semesterresa i 
Egypten och skadat sig, så VO Iris Lundgren 
fick rycka in som Ordförande för Logemötet. 
Efter mötet bjöd grupp 1 in oss till matsalen 
där det serverades en laxrätt med dillstuvad 
potatis. Våra kulturledare Elisabeth och Gu-
nilla stod för underhållningen och lärde oss 
en del intressanta saker om våra vänloger.

Lördagen den 6 februari 2010 hade Logen 
Malmöhus Nr 643 Högtidsmöte. Vår DD 
Olof Breitfeld med stab ifrån Logen Höga-
näs Nr 634 installerade Logens närvarande 
tjänstemän på ett stilfullt sätt. Vår VO Iris 
Lundgren fick intaga Ordförandes plats även 
denna gång, eftersom ordinarie Ordförande 
Margareta Sellberg var sjuk. Logens avgående 
tjänstemän avtackades med blommor. Gun 
och Olle Stjärnqvist fick 25-års märket. Bo 
Västerstjärna fick FDO värdighet efter tre år 
som BPS. Efter mötet bjöds vi på en mycket 
välsmakande måltid.  /EV

Elisabeth och Gunilla avtackas Grupp 2 avtackas av VO Iris Lundgren.

LOGEN CARL VON LINNÉ NR 678 - VÄXJÖ
NOSTALGI
Fredagen den 22 januari 2010 var det Lo-

gemöte med årsmötesförhandlingar.

Kvällen inleddes med en nostalgitripp i 
ICAs handelsbod på Linnégatan 1, där Nils-
Erik Larsson och Sven Gustavsson tog emot 
oss med handelsmannens hela service min-
dedness. Vi fick se hur man slog in varorna i 
paket, det var ju före papperspåsens tid, och 
höra hur en handlare en jul sålde sin sista 
julkorv nära på två gånger. Och när vi fick 
gå in bakom disken och se alla gamla flaskor, 
burkar, små lådor och mycket annat, då var vi 

definitivt förflyttade 60 år tillbaka i tiden. Ett 
stor tack till Br Lennart Merborn och Sven 
Gustavsson för denna upplevelse.
Även i år var galleriet utkylt. Men när vi sla-

git oss ner vid matborden i Logesalen kändes 
det bättre än för ett år sedan.

Den stora frågan vid lotteriet denna gång 
var: Vem kommer att få glasäpplet? Svar: Leif 
Gustavsson! Grattis!

Själva årsmötet hade i år dragit många sys-
kon till Logen och det genomfördes i god och 
positiv Vasa-anda. /GN

Får det vara en strut karameller?

Glad Sommar 2010 
önskar Redaktionen
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LOGEN WESTERVIK NR 679 - VÄSTERVIK

MUSIKER I FAMILJEN
Den 26 september samlades Logen Wester-

vik till sitt första höstmöte och vår O Walle 
hade nöjet att hälsa fem gäster från Logen 
Utvandrarna Nr 680, Karlshamn, varmt väl-
komna till vår Loge.

De gästande syskonen var O Bertil Gene-
back, LH Tord Åkesson, FDO Winette Fors-
sander, HM Karl-Eric Forssander och Lennart 
Matsson.

Det blev som vanligt ett mycket trevligt 
och minnesvärt Logemöte, mycket tack vare 
vår VO Gunilla Öst, som under efterkapitlet 
berättade om den välkända musikerfamiljen 
Öst, i vilken hon blev ingift 1973.

Jag bifogar ett mycket läsvärt sammandrag 
om denna smått fantastiska familjesaga. ( se 
sidan 7)Kvällen avslutades med lotteri, kaffe 
och intensiv dans som höll på till långt fram-
på natten i gemytlig och sann vasaanda.

PRISUTDELNING
Högtidsmöte 24 oktober 2009.
 Världsbäst i  ”Membership 2008 – A Cam-

paign for VASA”  för störst antal intagna med-
lemmar 2008 … med en prissumma på 100 
dollar … helt fantastiskt för vår Loge !

Det var med stor glädje och stolthet som 
vår PS Ingrid hade nöjet att läsa upp ett do-
kument från GRAND LODGE Executive 
Board Member, Tore Kellgren, där han gratu-
lerade Logen Westervik och önskade lycka till 
även i framtiden. En stor prestation för vår 
Loge som dessutom hade glädjen att hälsa yt-
terligare fem nya medlemmar välkomna på 
vårt högtidsmöte. Även 2009 ser ut att bli ett 
bra år med många nya medlemmar !

Kan väl bara konstatera att stämningen och 
sammanhållningen i logen för närvarande är 
riktigt god.
Vi firade såklart vår seger med jubel och  

champagne.

Det blev också fortsatt firande på vårt Ef-
terkapitel där vi fick avnjuta en underbar 

lantpate`med cumberlandsås som förrätt och 
en helt fantastisk varmrökt lax från Gärds-
holmen, Loftahammar, med sås, grönsaker 
och pressad potatis. Allt fixat och serverat av 
vår proffsiga klubbmästerigrupp, som verkli-
gen gav ”järnet” hela kvällen.

Efter lotteri, kaffe och kaka och dans till 
Anders Sjöbergs enmansorkester ( som låter 
som sjutton enl. honom själv) kunde vi lägga 
ytterligare en glad och minnesvärd kväll i god 
VASA-anda till handlingarna och självfallet 
se fram emot nästa …!
// LH Leif G // 

Gäster från Karlshamn.

Gunilla Öst och Bertil Geneback.

Gunilla Öst visar skivor och berättar.

Hedersmedlemmarna Anna och Lars 
i samspråk med Gun Lith.

Klubbmästerigruppen.

LOGEN UTVANDRARNA NR 680 - KARLSHAMN
I GODA VÄNNERS LAG
Lördagen den 12 september hölls höstens 

första Logemöte.Kvällens efterkapitel hade 
rubriken ”En kväll att umgås”.Efter att ha 

avnjutit pajer, kräftor och ett fräscht   sal-
ladsbord, möblerade vi om till 5 stycken 
sex-personers bord för att komma närmare 
varandra och lära känna varandra lite bättre.
Lotten fick avgöra vilket bord man hamnade 
vid. Samtalen var snart igång, och alla ver-
kade trivas. När 0 Bertil tog fram den stora 
lotteritombolan steg stämningen ytterligare. 
Många nöjda lottköpare kunde gå hem med 
fina vinster. En synnerligen lyckad Vasakväll!

BERÖMDA FÖRFATTARE
Vid Logemötet lördagen den 10 oktober 

kunde O Bertil Geneback hälsa vår DD Gö-
ran Nilsson från LL Carl von Linné Nr 678, 
gäster från LL Christian Nr 617 och LL Små-
land Nr 618 samt 23 egna medlemmar väl-

komna Efter mötesförhandlingarna smakade 
det gott med ost- och skinkfylld schnitzel 
med klyftpotatis och rödvinssky. Inför kväl-
lens efterkapitel samlades vi en trappa ner 
för att titta på en DVD-inspelning,kallad 

”Vandring i författarbygd”.Bengt Bejmar och 
Birger Johnsson vandrade omkring i Jäms-

högstrakten och berättade kunnigt om Harry 
Martinson och Sven Edvin Salje. Martinsons 
liv var dramatiskt. Han slet ont som ”fattig-
barn”, hamnade på åldershem, gick tidigt till 
sjöss. Läslusten hade han från tidig skolålder.
Hans stora verk ”Aniara” bidrog till att han 
fick Nobelpriset i litteratur 1974.

Salje skildrade i sina böcker landsbygden 
på 40- och 50-talet. Flera böcker har blivit 
film, och spelats in på ”Lovängsgården” , som 
finns bevarad, och där man kan se de gamla 
filmerna.
AMERIKANSKA VINER
Logemötet lördagen den 7 november blev 

en riktig amerikansk afton. Med tanke på 

Vi fick höra om Martinsson och Salje.
Samling kring de mindre borden.
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stundande Thanksgiving Day bjöds på hel-
stekt kalkonfilé med mycket tillbehör. För 
kvällens efterkapitel svarade vår egen Len-
nart Eriksson. Han har synnerligen stor vin-
kännedom, och lotsade oss skickligt genom 
de amerikanska vinernas historia, Vi fick svar 
på frågorna NÄR? VAR? (Visste ni att alla 
USA:s delstater producerar vin?) och HUR?     
Vi fick med oss en liten ”lathund” för hur mat 
och vin påverkar varandra. Det var mycket 
intressant, och Lennart avtackades med en 
varm applåd och -naturligtvis- något gott att 
dricka.

JULFEST NR 43
Lördagen den 12 december var det dags för 

årets sista Logemöte. Till mottagare av Ut-
vandrarnas Hedersstandar utsågs operasång-
erskan Karin Thulemark, född i Karlshamn 
och verksam i både Sverige och Danmark. 
Överlämnandet kommer att ske under 2010. 
Efter Logemötet väntade FESTEN.    Efter 
glöggmingel med våra elva gäster slog vi oss 
ner vid långborden för att lyssna på Asarums 
Pastorats Lucia med tärnor under ledning av 
Marina Thyborn, vilka framförde alla väl-
kända stämningsfulla jul- och Luciasånger. 
Därefter väntade ett stort och välsmakande 
julbord. Jullotteri med fina vinster avslutade 
2009 års Vasaarrangemang

LIONS
2010 års första Logemöte, lördagen den 16 

januari, innehöll såväl årsmötesförhandlingar, 

ledda av vår DD Göran Nilsson LL Carl von 
Linné nr 678, som ballotering för två blivan-
de medlemmar. Vidare kunde O Bertil Gene-
back efter kompletteringsval nöjt konstatera 
att vår Loge även denna gång fått tjänstemän 
till samtliga poster. Efter en god måltid med 
värmande fiskgryta och stort salladsbord tog 
vi åter plats i Logesalen för att lyssna på vår 

Rolf Hammar. Lättsamt och kunnigt berät-
tade han om LIONS, som bildades i Chicago 
1917 och nu har 1,5 miljoner medlemmar i 
187 länder och geografiska områden. Vi fick 
höra om hjälpinsatser på det globala planet 
i samarbete med FN, om insatser nationellt 

bl.a. Röda Fjäderkampanjer och inte minst 
om allt som Lions gör lokalt. Många av oss 
har besökt Kastellet, där LIONS Club i 
Karlshamn bl.a. står för konstutställningar, 
kaffeservering och julotta. Luciafirandet i 
Karlshamn, julkortsförsäljning, besök på ser-
vicehus och äldreboenden är bara några yt-
terligare av aktiviteterna. Tack Rolf för ett 
fint efterkapitel!  /MW

Lennart avtackas.

Rolf Hammar berättar.

Några av dem som lyssnade.

Av besparingsåtgärder för att rädda budgeten 
beslöt staten Illinois dåvarande guvernör Rod 
Blagojevich hösten 2008 att stänga ett 20-tal 
statligt ägda parker och historiska byggnader. 
Bishop Hill drabbades av 3 stängda historiska 
institutioner, nämligen Colony Church, Björk-
lunds Hotel och Bishop Hill Museum. Vasa-
Arkivet var öppet som vanligt, men märkte av 
en något mindre tillströmning av turister och 
besökare. Turligt nog var denna åtgärd från sta-
ten Illinois bara temporär och under den nya 
guvernören Patrick Quinns ledning år 2009 var 
allt öppet som vanligt igen med bl a Valborgs- 
och Midsommarfirande, Jordbruksdagarna, Jul-
marknaden m m. 

Många Vasa-medlemmar, även från Sverige, 
har besökt Arkivet. Alla är välkomna och avser 
Ni besöka Arkivet utanför öppettider, så hör 
av Er till Arkivets föreståndare Lars Jenner, så 
tar han gärna emot Er. Många har gjort längre 
besök för bl a forskning i vår Ordens historia 
och för släktforskning. Bl a har Phil Becker från 
DL Massachusetts Nr 2 varit på besök för att 
kunna slutföra arbetet med att skriva om DL Nr 
2 historia. Kan bli en intressant läsning även för 
oss alla, där en del av boken kommer att handla 

om ”hur man behöll svenskheten i Amerika” 
och även om ”vilken roll vår Orden spelade och 
fortfarande spelar i dagens Amerikanska sam-
hälle.” 

En dag i veckan får Arkivet hjälp av Marie 
Norlen från grannstaden Moline med det stora 
arbetet att föra in genealogiska- och andra med-
lemsuppgifter i databasen.
Arkivet är mycket tacksamt för att medlem-

mar fortsätter med att skicka in uppgifter på 
den Genealogiska blanketten. Exempel på andra 
uppgifter som gärna tas emot är: Mikrofilmade 
protokoll och skrivelser, kopior på matrikelkort 
av bortgångna medlemmar, medlemsmatriklar, 
presentationer av medlemmar som t ex gjorts i 
tidningar samt Lokalloge- och Distriktslogehis-
torik som givits ut t ex i samband med jubiléer.

Under året har renoveringen av Arkivet fort-
satt med bl a olika målnings- och elarbeten. T o 
m föreståndarebostaden har fått känna på må-
larpenslarna där den utvändigt fått en faluröd 
färg med vita knutar efter en idé av Lars Jenner.

Tänk på att medlemskap i Vasa-Arkivets Stöd-
förening stöder driften och verksamheten på 
vårt Arkiv i Bishop Hill.

Gunnar Mossberg

VASA-ARKIVET I BISHOP HILL
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